
1111 πὸ 
ΗΧ υὑνώκ Η 



τὺ» Ἅ Ῥ 
ῳ 

τς ΒΕΘΕΒΙΕ ΘΗ’ βο]ο 
ΒΟΘΟΛΗΗΑΝΏΙΟΝΟΕΩ 

ἴῃ (χο τε θυ. " 

χζ 

“ΔΈΝ, 

ΠΑΚΝΑΚΒΟ ὈΝΙΝΈΒΒΘΙΤΥ. 

| ΓΙΒΕΑΕΥῪ ΟΕ ΤῊΕ 

(Ιαββϑίοαὶ Περαγίμηεηί, 
ἨΗΑΝΝΑΒῸ ΗΑΙ],. 





ΔΙΩ͂ΝΟΣ ΚΑΣΣΙΟΥ ΚΟΚΚΉΙΑΝΟΥ 

ΡΩΜΑΙΚῊΗῊ ΙΣΊΤΟΡΙΑ. 

ῬΙΟΝῚΘ ΟΑἙΒΙΙ ΟΘΟΟΟΘΕΙΑΝῚ 
ΗΙΒΤΟΌΟΒΝΙΑ ΠΒΟΜΑΝΑ. 

ΓΤΠΟΨΙΟῚ ὈΙΝΘΟΒΕῚΙ. 

ΝΟΙ.. 1. 

Ὁ ΤΙΡΒΙΛΑΕ. 

ῚΝ ΑΕΠΌΙΒΌΒ Β. α. ΤΕΠΒΝΕΗΙ. 

ΜΌΟΘΟΘΟΏΧΙΠ. 



ΓΙΡΒΙΑῈ ΤΥΡΙΒ Β. α. ΤΕΠΒΝΕΗΙ. 

Οἰρ θα ὃγ (τοοαέ 



ΡΒΑΒΈΕΑΤΊΤΙΟ. 

Πίοη5 βίον αο Ἀοιηαπαθ ΓΘ 15 ραΓ(ΐπι Οχ ν {10 5155] 1015 
Θὰ. ἀρΟΘΤΑΡΓ 5. τη ΐ τ Θ᾽ 0.1} ΟΡ πηι} {0 δὲ οι θη {0 ΓῈ5 
οἱ ἰπιθσ  !ΟΓ6 5. ἈΠ ΡΠ] 5416 586 06. Γϑοδηϊ γι σΟΡΓΘοίοσιὴ δ αϊ- 
ἰδιηθη 5 ΠΠθοΡἂ 5 θἰθπίϊ {τπιὰ6 (6 Οροῦὰ τηθὰ βαηΐ ἀϊσομίία 4 α1Πὶ 
ΒΙ ΠΡΌ ΪΑΓΙ 51 ΘΟΙΡ ΘΙ ΘΗΒΌΓΕΒ5 Δπποἰδ τὴ νο πηΐ πη 6, ̓ναἰς αι} 
ΡΓΑΘΙΆΠΟΙ ΠΟΙ ἶδὶ αιδδάαπι αἰ {ἰπρᾺ πὶ ΓΟΡῚΠῚ σΌΠΘΓα {π|ᾶ6 ΠΟ 
ἰδ) «(ὦ ἸΟΟῸ5 βἰπσα!]ο5. {πη} δὶ σΘη 6 Π05. ΘΟΡΓΙΠΏ 416 ροΡΠΠΘηΐ 
ΘΙ] Πα. Π6Π,. 

ὙΠ ογαπ αΐι5. βουρία νϑίθυιιαι. Ομ Δ μα ἃ [ΟΡ ΠΡ 
{απιπὶ ἀπ Ρ]ῸΧ 511 σ6πι5, ἀπὰπ ααρά ἃ ΠΡΓΑΡίογηι ἱπουγία οἱ 
[η50 111, ΔΙ 4α04 ἃ ΘΟΓΓΘΟΙΟΓΙΠΙ ΟΥ̓ δὲ ρΡοΡνουβ ἰαΐο 
οἱ ἀπ δοῖα, ρ] ΘΓ 16 πη} 10 65. 140 ]}}π|5 4αδ6 Πον μὰ ρϑοσαν 
᾿προΡ τ 4 {πιὰ ΠΟΡΙ πὶ ΘΟ ρθη ὉΠ ΘΥἾ 5 ἀδργᾶναν! 56- 
ἀν} 85. οἱ ἰηνοβιϊσαγο οἱ δά ρυϊβιϊπδη γονοοαᾶςα [ὉΠ]. ΠῚ γ 6 511- 
ἴπογθ. [ἢ ΦΌΪθτ15. {απ} ΟΠΊΠΪ5. 586 06 ΟΡΟΡὰ ῬΘΡΪα αι, ὙΠ] ρου ὶ- 
ΘΡΠΐ ΠῚ ΠΊΠΠ 65 ΘΟΓΓΘΟΙΟΓΙΠῚ ἢ 51} 011 ΟΟΙΏΘΠ 15. σοί 065. 60 
ἢἶδὶ ἃ} 1158. 1πίοΓρΡΟΪ αἱ βιρογϑιιηΐ, ὕδλϑβῖο Πϊομὶ σομορὶς αἱ ρν]- 
ΠΉΠΠ ΘΠ 4} ἤοθονίο δίοριδπο ἃ. 1848, πἰἀὰ φαϊάθη 6(}- 
(ἰ0η6, 864 οχ ροββδίιηο ἀποία Πἰργὸ Ραν βίμο ἢ. 1089, ΡΓΡΔΘίου 
ἃ]105. 110 Ῥά1}}}0 τη 6] 1065 ἄτι ορίϊμι! β'ηΐ βορνδιὶ οοά 005 Πρ γοὸ- 
ΤΠ {ΓΙ ΠΟ Βἰτηΐ σοχίϊ, (παΐθηι5. Βα ροΓοϑί, ἀπ αἱ (υϊπααᾶ- 
8651 π|ῖ οαρι}5. 6 ἸηἸ πὰ δα θη Δητι5. ρ] υἰοἱ 70, ἢ. 8, ΠΟ Γᾶ- 
ΠδΟΘΙΒ, οἱ φιδάγαρθϑίμηὶ ἀπαΡΕΪ ἰπ6 ἃ ο. 84. πϑάὰθ δ βθχᾶρο- 
511 6. 17 ρᾶΓΐο ΠῚ τηάῖογοη) Ὑϑηθίιι5 Δαγοίδηιι8 ἢ, 990, 1{6Πὴ 
ΠΟΙ ΔΠΔΟΘΙΙ5, ΒουῖριΪ ἀπ} 0 ΔηίΘα}) οχϑίϑίθγοι {{] ΡΆΓΕΪ 
Ιδοῖηδ5 ᾿Ποσιπὴ αϊοσπαιθ Θχρίοθρα ΡαΓ πὶ νἱ{1ἃ ΡΓῸ Οδρίι 5110 
δπηθηάαγα βίπάογοι. Νὰμ δάθο 5 51Π|}}}5 δϑί Ῥ61 ΟΠΠΠ65 νἱριηιὶ 
φαΐϊηψαθ «αὶ οοάϊδίθιι5 Μοάϊοθο οἱ δοπείο οϑηϑβογναῖὶ ϑυηὶ 
ἸΙθγος. αὐ ἀπυπ απ διηᾳι6. ἔα ΐἶ856. ρα θ πὶ ΠΟΠΪΠ6Π) «αἱ οοὐἷ- 

σθὴ [μα πγοηςαπο δαγοἰλποίας πδοίιι8. 51 1116 ΠῈ ΘΠ τι ρΡοϑϑεῖ 
τᾷς ἃ 



[γ ΡΝΑΒΕΛΊΤΙΟ. 

ΠΟΥΓΓΙΖΟΓΡΙ ρπήηθ γος. ἰδ ιπιὰς δχ σοῖς, τητος 6 Χι- 

ΡἤΠ πο βάγεῖγεῖ. [ἢ ἢΠ|5. ἐπ. ἀθΟΡῈΣ ρεϊπιῖς δ᾽ 4086 Γδρο- 
ΓΙηΓΓ σΟΥΓΘΟΙΟΠῸ 5. ΔηΓ ΗΓ πα 115 ὙΠυγὰ δοο φαμὶ ἰθνδς 
αὶ ἂν ΠΡγάγιο ἱπίογ ςογθοπάι [ἀσίαβ. σξξα ἀρρᾶγοδξ οἵ ἴδγ8 
ἑπηΐον Ἰορομάαπι δμηρηαγὶ ροξβίηὶ ἃν οὺ 711 πη σαδο βατὶ5. ἱὶ 
Ρεγίίμ5. ψείαι 47,40, τ: Δέλισσαί τε πολλαὶ τὸ Κασσίου 
στρατόπεδον περιέσχον κὰν τῷ καϑαρσίῳ αὐτοῦ τὸν στέφα- 
νόν τις τραπέντα πάλιν αὐτῷ ἐπέϑηκε. αἰδὶ ΡΙαΐαγειας Βγαιὶ 
ε.39: Οὐ μὴν ἀλλὰ σημεῖον ἐν τῷ καϑαρμῷ ποχϑηρον ἔδοξε 
Κασσίῳ γενέσθαι" τὸν γὰρ στέφανον αὐτῷ κατεστραμμένον 

ὃ δαβδοῦχος προσήνεγκε, Ιου 5. θίοποιν. Π ταν ἀδργανανιῖ 
οὐγγοοίίο, τραπέντα ᾿πΓογθη 5 ρΓῸ 60 χιοι ἴπ ΘΧΘΠΊΡΙΑΡῚ 5Π0 
ΒΟΓρίατη. ἱπνόπογαῖ τραπέμ, ἰάχψιιο τραπὲν θαςὸ ρΡίμαία5 αὐ- 
ἀπ {{Π| τὰ. Ιοπ θη ΘΗ Ϊ ΠῚ ΞΟΡΙΡ 5.556 τραπέμπαλιν αὐτῷ ἐπέϑηκε 
οϑίοηα! αἱ ΤΠηο5. διθρηδηι ἴῃ. μος νοο., φαοα Βο, αἱ [εὶς Αἰιῖ- 
σου ΟΠ ΘΠ 5. ΙΘΟΙΟΣ οἱ β5ᾷθρθ πη], 5015 ΟἸΠΠ ΠῚ ἘΞ Γ- 
ράν 4] μοάϊε ΒῈΡΟΥΒΙΠΐ ΒΟΓΓΡΓΟΥΊΠῺ ἜΧΟΙ Ρ]0 ΡΠΘΡΘοΓαιΐς, ἐἰβ 
{πὸ Ῥοιίία5: Τραπέμπαλιν" ἐπ᾿ ἀριστερὰ (!. ἐπ᾿ ἀριστερῶ), 
ὑπεναντίως " οὕτως Φερεκράτης. οἱ ἀδοιγίδίιις πού ϊο ἤοογ- 

οἢΐι5: Τραπένον πάλιν. ἐνηλλαγμένως ἢ παρηλλαγμένως. 
ὉΠῚ ΔΟΟΘΠ ΠΠῚ ΘΠΡῸΓ ἐν ΡΟΒ πὶ, Ζαη} ἐΐθιη ξοῦρίθμ [αἰ5βθὶ 
τραπέν, ΠΠγάγῖτ5. Πα , αἱ βάρ, ργὸ σοι ρθη ο 5. }}α]νὰδ ον. 

δοὶ τη} 10 ΔΠΠΠῸ. νου βαῖ 8. 65ὶ ΠΟΡΓΘΟΙΟΓ οὐ Ππ5. ΓΟΟΘΉ ΞΟΠ ΘΠ. 
ΓΟίΘγΙ ἢ ΠΡΡῚ ἀοίοΓογ 65. Μοάοθο 0 οἱ ομποίο, 4πὸ5 τηθήο 
ἰἰχὶ. ΟἿ ἃ πο [πὲ {τὶ θαθάα ρἢ πὰ ΡΓΌΓΘῚ5. 51Π6 Τα 0 η6 
πἰαῖ4, ἰηϊογ πη οἴη. ἀπ, 4115. ΠῚ οάγοηϊ οὐήίοοϑ, 
ΡΓαυτπιὰ ἰάθη. τ 6815. ΘΧ  Θἢ  ΘΟΡΓΘΟΙΙΟΠΟ5. ΘΟΓ ΠῚ 4186 
ααὶ σοῖο ἴῃ 1ΠΠ1|5 βου ρία πολ ἰπ 6  Πἰσϑγοὶ σογγοοίον ἀὰὶ ᾿Θν 6. 
ἀδργαναία [ΓΟ] ΠΟἾΓΟΡ 5ᾶ6ρ6. οἱ ἱπορίθ ΘοΥΤΊθ Ρ. δὲ ἰκθιμιδμι 
ΡΟΡνΟΡΒ6. ΘΧρΙογΘ. ἰθπίαΓει. δίο 49, 15,2: Ἔν τῇ τοῦ Διὸς 
τοῦ Καπιτωλίου μετά τε τῆς γυναικὸς καὶ μετὰ τῶν παΐί- 
δων ἑστιᾶσϑαι, ᾿πιρογῖῖα ἱπίογροϑυὶ οἸηΐββιμ ἴῃ γοηθίο οἱ Μο- 
ἀΐοθο τῇ 5. ποι 5β πη πὶ ἰρηον 5. δ᾽ ΟΡΒΟΙΓΔΠΒ. Π5ῈΠῚ ρΓαΘροϑβὶ- 
εἰοηΐς. οαπῇ σοη νου σοηϊπηοίαθ, 4161} οχ ΠΙΟΠΙ5 ᾿μδὶιϑ ΠΡ ΤῸ 
5θοιη0 ἀπηοίαν!! σα Γαμηπηαἰίοιι5 ΒΟΚΚονὶ ἀπροά, ρ.139, 30, αὶ ἐν 
τοῦ Πυϑίου εὑρέϑη. ΘΧΟΠΊρΡΙ0 ΤΠιογ 15 ὁ, ὅ4, αἰ] Ἰνῖ5. ἔν 
Πυϑίου. αἱ 00, 4, 4: πολλὰ ἐν τοῦ Ταΐου εὑρέϑη. Νε- 
4π|8 ψυιθίταμνάναιι «ιΐπ 48, 22, ὅ: Ἐς τὴν ᾿ἡφρικὴν ἐμβαλὼν 
τῆς μὲν χώρας τι ἐκάκωσεν. ΟἸηἸ551η} ἴῃ ΔΙο ίοοο οἱ γομποίο 



ΡΝΑΒΒΑΊΤΙΟ. Υ̓ 

τί ΘΟΡΓΘΟΙΟΙ 5. 8511 5] 0] ΘΠ ΘΗ 1} ᾿σ ΠΟΥ Δ (15. Ἰ1511ΠῚ δ θη ἶἶν! ΤΊν- 
ΟΥ̓Δ αἰ ΔΠΟΡΠ4116 Θχθιηρ]ο ἃ ΒΙ0Π6 [0 ΟᾺΠΙ ἐχάκωσε εοοη- 
ἴαποιῖ!. Ραν ΟΡ 50, 10, 2: Εἰκόνα αὐτοῦ στήσας ἐπίγραμ- 
μα αὐτῇ ἐπέγραψε δηλοῦν ὃ ὅτε ἕβδομον καὶ εἰκοστὸν ἄγων 
ἔτος δεύτερον ὑπατεύοι, οτηΐββιπ) ἴῃ γοποίο ἔτος οαϊ θη) 
ΘΟΡΓΘΟΙΟΙ5 6556. μαἰ0 δἰ ανηθα!μ, οἰδὶ οοποθάοπάιϊππ), οβὲ 
Ὑγγυοη θὰ ἶο ἀἀ Εππαρίπη ᾿. 119, ποιηίηϊθ παι 5. 6ΠΠρ 5. 
ΘΧΘΠΙΡ}15 ΡΆΓΡΕΠῚ 6886 σΟΠΠ ΙΔ Π). δοά 4απι|π ἰρΡ86 Π1Ὸ ἀἴχονι 
90, 235,4: Μὴ γὰρ ὅτι νέος ἔτ᾽ εἰμὶ λογίζεσϑε. μηδ᾽ ὅτι τόσα 
καὶ τόσα γέγονα ἀριϑμεῖσϑε" ἅϊ486 οἰ απηϑὶ ΠΟ γϑὶ 5 θ᾿ ΠΑ, ῸΠ., 
ο. 11, Ρ. 055, ὃ: Οὗτος ὁ 0 ἀγὼν εἴρηται ἐπ᾽ ἄρχοντος Εὐβού- 

λου, οὔπω εἴκοσι ὄντος αὐτοῦ, παι ἀμ} βου ρϑιι. εἰκοσέ- 
τους. ἅ}11 ἰλπθη τὰ δέκα. πεντεκαίδεκα οἱ οοἴοτα ἀφ᾽ ἥβης, 
αἴφιιο οἐΐαη τὸ μέλλον ἀϊχοτίηι ΟΠ Ἶἶ550 ἔτος ὧδ 8πΠη0 56 4Π0}{], 
ΒΙΟΒΪ ποπ ΠΟ 1556. ΟΠ) 616 μοὶ εἰκοστὸν ἄγων, (πο ΡῈΓ 56 

᾿π 16] στ ταν ἔτος. πόθο ἃ[ΠΓΠΊ αν ΟΡ !. 
Ιῃ πηϑάϊο ΠΟΙ ΙΔΠῚ αιοά 660 6Χ Π|ὈγῸ Μράϊοοο 42, 18,1, 

γοϑίϊπι! ἀγγελϑείσης τῆς Φαρσαλικῆς μάχης. αὐγα πὶ ΘΟΥΡΟ- 
Οἱ ΟἿ 8 ἀπ ΠΡΡαΡῚΪ τοπιθυ αἴ πηι αι πη εἰ. ἰη τῆς περὶ Φάρσαλα 
μάχης . {πο 651 ἴῃ οοίονίβ: ΠΠπ|4 νοροὸ σοί οδὲ παι ηι 
᾿ιὰης ΠΟΙ 5. Παΐτι5. [ΟΥ̓ ΠἸΔ ΡΙῸ τϑἰἰαία Φάρσαλον Πίοπὶ ποθὴ 
"ἃ σ] 5. 6556 Πηρι ἀλη 4υδΠ| δἰ τα! ξιος ΤΆ ΒΟΤΙΠΠΠ11ΠῚ 0 
ΠΪΠ15. ἰπδι πππῇ 49, 11]. ὅ; Ἡ πρὸς τῷ Φαρσάλῳ μάχη . τοὶ 

500} 5] τῷ, αἱ οδἱ 47,21, 5: Τῆς πρὸς Φαρσάλῳ μάχης. 
Ρανῖιον αιιοὰ δῦ, 24,1: “Τνώμην ἐς τὴν βουλὴν ἐσήνεγκε 

πόρον τινὰ διαρκῆ καὶ ἀένναον ἀποδειχϑῆναι, ὅπως μηδε- 
νὸς ἔξωϑεν μηδὲν λυπουμένου ἀφϑόνως ἐκ τῶν τεταγμένων 
καὶ τὴν τροφὴν καὶ τὰ γέρα λαμβάνωσι. 650 6χ ᾿ἰργὸ ὅ6- 
ποίο, φιῖὶ ἀέινον (510) γγὸ ἀένναον, γοβιπὶ ἀεένων, φαοά 5ἱ Ηΐο 
ΒΟΡΙΡΒΙ. ὈΪο,, οἰΐδηι Π 0} ἃ} ΠΡ ΓΆΡ 5. ἴῃ ΔΙ ΓΟΡ ἢ] 6856. ἐθργανὰ- 
ἴπὶ βαἰἰς Θαὲ ογϑά 16, αὐ Γουηὰς ζῶς οἱ σῶς ἴδγο ΟΠ  ογαγιηΐ 
{{πππὶ ἀριι αἰ]05. ἰππὶ ἁἰλοραμ «αἰἀθιη οἰΐατῃ ἀρ Πίοποιη,, οαὶ 
σοηϑίαπίον ἃ} 1η6 οδὲ γοϑιϊ ἴα. 

δορά δΟΡΓΘΟΙΟΥ 5 μαι ἀαθ ο σοιπιηθη {ΠῚ} ο5. φιοά 51, 12, 
ὃ: Εἰκόνα γοῦν ποτὲ αὐτῆς οἴκοι τῷ Αὐγούστῳ ὁσιωσάσης. 
καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὴν βουλὴν καὶ “τοὺς ἱππέας μετὰ τῶν 
γυναικῶν ἑστιᾶσαι ἐθελησάσης ; οὔτ᾽ ἄλλως συνεχώρησέν. οὗ 

τοῦτο πρᾶξαι πρὶν τὴν γερουσίαν ψηφίσασϑαι; οὔτε τότε 

τους ἄνδρας δειπνίσαι, ἀλλ᾽ αὐτὸς μὲν τούτους. ἐκείνη δὲ 



ΥΙ ΡΕΑΒΚΑΊΤΙΟ. 

τὰς γυναῖκας εἱστίασε. δι ρροβίίιη ογᾶϊ οἱ (πο οχ ϑηρίο 
690 τοοορὶ τούτοις οἱ ταῖς γυναιξὶν εἱστίασε, «αλιηνὶβ ρΓΔ6- 

οοάθηΐα ἀοοιιϑαιίνο. ϑο]οῖ δηϊπὶ ΠΪ0, τι 65ί ἀρ ΕΠ οἰ βι5 οἱ [ἃ- 
5{{Π|05018., ΚΔΡΙΟΛΙΒθΙ15. νΟ α θ}}}}5. σΟΙΒ ΓΟ ἸΟ Πα ι6 νὰγὶ οἰαι 5 
Οαιι55ἃ {1 ἰπ 5. ΟΠ ΘΕ], τι [5 {ΠῚ} νοι ἰἰβάθπι βδθρίι5 
ΡΟΠΘΠ 15. ΟΥ̓ (ΡΠ, ΠῸῚ τ ἰρ86 [αβιϊἀϊαηι τηονοὰὶ ᾿Θσ θη θι15 
[γοαα θη ον (4118 ἱπσθγο 0 {86 Προ ητὶ νοίθυιμη ἰθοϊίοθ ἃ0- 
συ βν5δοῖ, Ηΐο δυΐοθιη οοηβίριιοο νοὶ ἑστιῶν ΓΙ 111) ΟἸΜΠῚ 
ἀσοιϑαιίνο, ἀδίηα. οἴπλ ἀαἰϊνο οοπίπποί!, π0} πὶ «ποὰ 
ΟΟΡΡΘΟΙΟΓῚ ΠΟῸῚ Υἱδὰ οϑί [ουθπεα, πὴ ἀἰΐογαὰ ᾿μ515. νὰ 5 
τηδο βία. πορσοίι [ἀοσβϑίνουϊ!, αι Β0 ΠΟ] Ἰαβίδο ΑΥ βορὰ ηἰ5 
ΤΉ 68Π). 941 ΡΓΟΟΪΕ δηποίδιϊο : Ἵνα μὴν κροχωτοῖς καὶ μέτραις 
γέρων ἀνὴρ γέλωτα παρέχω τοῖς κόραξιν ἑστιῶν ἢ ἀντὶ 
τοῦ ἑστίασιν παρέχων. ᾿Δττικὴ δὲ ἡ σύνταξις. ὅτι τὸ ἑστιᾶν 
καὶ δοτικῇ συντασσουσιν. ὡς καὶ παρ᾽ Εὐπόλιδι ἔστιν ἐν 
Αὐτολύκῳ δευτέρῳ" ὥστε οὔτε ἐκεῖ οὔτε ἐνθάδε δεῖ ξενίξε- 
σϑαις αυοά ΡΟϑιΡοιτ ἢ νΟο τ 1 νοῦ ημἀπ1Π 6556 ΜΙ ΓΑΡῚ αἰχὶ 
αἱ ΤΊ65. ΒίορΠδηὶ ΘΟΠΓΆΠ Εαρὶρ άσιιμ Ιρ. ὙΤ. 387: Τὰ 
Ταντάλου ϑεοῖσιν ἑστιάματα. Οιλμ οοπδίΓιοἰἰοπθι ποη Αἱ- 
{00 ὙΠ} ἰδ {1}}} 6556. ΟΒίθμ ἘΡ ΟΡ 8 ρυά Αἰμθη. 8, ρΡ. 
8718, }): Ὁ Ζεύς μ᾽ ἐκάλεσε Πέλοπί γ᾽ ἔρανον ἑστιῶν, υἱ 
Ηοιηθριβ αἰχὶὶ δαίνυ δαῖτα γέρουσιν. {αοα οομηρᾶγαϊ ΡΕΡγΗ]- 
οἶα. ΒΟΚΚΟΡῚ μ. 87, 24, Ὁθὶ ῬΥΔΘΟΙρΙμ: Ἑστιᾶν τὠδε, οὐ μό- 
νον τόνδε, κατὰ αἰτιατικήν ἀλλὰ καὶ δοτικήν. Πΐο ΔῈ 6} 
510 ΔΙ᾿ ψαουίος αἰχὶϊ ὀδύρισδνα, οὐπὴ ΘΘΉ  ἶνο ΘΧΟΠΡ]Ὸ ΠΟΙΏΘΙῚ, 
(πιᾶτην 5. Ρ] ΟΡ Π16. αἴθ 615. ΟΠ] ἀοοιδαίἑνο, ρὰΓ ΘΓ 16 προο- 
φᾶσϑαι ΔΙ 5. οὰπη σϑηϊεῖνο, «οὶ ποθὴ ἰη10 118 61}8 ΟΟΡΓῸ- 
οἴου ἴῃ 1Π0Ὸ ΒΠΠ}Ππ|5. ΡΘΕ ΠΠΡΡῸ 15, 19, ἘΣ Πάνϑ᾽ ἡμᾶς οὕτω 
δεῖ καὶ εἰπεῖν καὶ πρᾶξαι τήμερον ὥστε καὶ τὰ παρόντα κα- 
ταστήσασϑαι καὶ τοῦ μέλλοντος προϊδέσϑαι, “βαλε τὰ 
μέλλοντα, «φυιοά ΟΘΡ0 ΡΓΡΟΡΙΟΙ ΒΘΟΊΘΗΒ μὴ καὶ αὖϑις ἀναγκα- 
σϑῶμεν ὁμοίως ὑπὲρ αὐτῶν διαγνῶναι ἢοη 681 ΠΟΟΟΒβαυ  ΠΙ. 

δο πηληἰ δία ἴῃ ἔγαπ δα Ἰοοὶα πιὰ! ἰ5 (ΘΠοίαν" ΘΟΡΓΟΟΙΟΓ, 
ἘΠῚ ϑᾶ0060 4α θη ν {058 ΘΠ η ἀγα οοπαίιι5, 5οά δἰιβὶς γἰάϊοιι- 
[πη] πὶ πη Οὐ π Θχο {6 }}5. 5᾽π} ΠΟ 1 56 ΡΡΆΘΡΟΙ ΡΙΟΡΊΒ416. νΘί ΓΙ. 
᾿ΠΟΡῚ ἢ ΘΟΡΓΘΟΙΟΡΙΙΠῚ οἱ ΟΥΙ ΓΙ ΘΟΓΠΙ, {πῖ Ροοίας. οἱ 50] ρίογο5 
ΟΠΠἾΒ. ΘΌΠΟΡΙ5. μη 6 ἃ} ΠΟΠΊΘΙῸ ἐπιβάι6. ν6] δ βαιὶ5 τϑοθηία8, 
Γ ῬᾶΓῸ5. Οἱ ΘοοΙβἰδϑίϊοοϑ, οηθηάαγο δι οη 5 ΠΪΠῚ πηΐπιι5 
ΟΓΆΓΘΩΐ ἅμ ΟΟΠΒΘ ΘΓ ΘηΔα αδπμ ΓΟ αΐθιη ΟΥ ἰοἂΠὶ 



ΡΕΝΑΕΒΒΑΤΙΟ. ΥἹΙΙ 

Ἰρδαη 6 νοίθγ ἢ τηδμιπὶ ἰπνοϑιϊσαπαϊ αἰ η ἢ], 56 581 15 
μὰ θοροῦ {πᾶ86. πο ἰη 6 Προγοηΐ, αἰσιηᾷαο Γοβιϊαθγα οἱ, αἱ 
1ρΡ51 ἰπίθγάιιπι ἴῃ δι θ5ογ ρ.]ομ α5. οοάἀϊοιμῃ οοηΠίθηϊαν, μΐ }08- 
δοπί δηιθηάαγα, ἀθ φυἶθι5. ὙΠ] οἴ πι5. δ} Π αι. Ρ. 186. Ὑο]αὶ 
ΐο ΠΟ μ8. ΘΟΥΓΘΟΙΟΡ αι 42, 4,2 ἰμνθηΐγοι αυοά 6ϑὲ ἴῃ Μο- 
ἄϊοοο: Ἐν δ᾽ οὖν τῷ τότε Σεπτίμιος καὶ ᾿Αχιλλᾶς ὃ στρατί- 
αρχος, ἄλλοι τε μέτ᾽ αὐτῶν ὄντες, ἑτοίμως ἔφασαν ἐσδέξε- 
σϑαι τὸν Πομπήιον, ὅπως ὡς ῥᾷστα ἀπατηϑεὶς ἁλοίη" καὶ 
τούς τε ἐλϑόντας παρ᾽ αὐτοῦ προέπεμψαν . ϑαρσεῖν σφᾶς 
ἔνιοι κελεύσαντες, καὶ αὐτοὶ μετὼ τοῦτο ἀκατίων ἐπιβάντες 
προσέπλευσαν αὐτῷ, καὶ τά τε ἄλλα ἐφιλοφρονήσαντο αὐτὸν 
καὶ ἠξίωσαν πρὸς ἑαυτοὺς μετεκβῆναι; λέγοντες μήτε τινὰ 
δύνασϑαι ὑπὸ τοῦ μεγέϑους διὰ τὰ βράχη πρὸς τὴν γὴν 
προσχεῖν. καὶ τὸν Πτολεμαῖον ἐν πολλῇ ἐπιϑυμίᾳ εἶναι 
ϑᾶσσον αὐτὸν ἰδεῖν, καὶ ὁ μὲν οὕτω, καίτοι πάντων οἱ τῶν 
σύμπλων ἀπαγορευόντων, πιστεύσας αὐτοῖς, τοσοῦτον μόνον 
εἰπών, ὅστις γὰρ ὡς τύραννον ἐμπορεύεται, κεινοὐστὶ δοῦ- 
λος. κἂν ἐλεύϑερος μόλῃ: οἵ δὲ ἐπειδὴ ἐγγὺς τῆς γῆς ἐγέ- 
γοντο; φοβηϑέντες μὴ καὶ ἐντυχὼν τῷ Πτολεμαίῳ σωϑῇ --- 
ἀπέκτειναν αὐτόν, ρτίπηππι τενὰ ἰπίον μήτε εἱ δύνασϑαι ὑπὸ 
τοῦ μεγέϑους. «ιοά πἰΒ}}Π} 6οὶ,, χητ αν! ἴῃ νῆα 9 Τογη δὴ) Ηο- 
᾿πηθΡ άπ οἱ ἀριά θίοποιη, ναῦν ΟΠ 4}11}5 ΟΠΊηἾθ115 ἀἰοθη 61, 
ΠΟ0Π ΤΏΪΠ115 Γἰ ἀἰοι Δ 1 4 δπι ΠΟΠΙΪ πα νὰ 5 δἰ πϑάάθι ἀϊα] οὶ νηῦς, 
πΟάι6 ἱπιο!}οχὶ! ΩΘ ναῦν αυϊάοῃι εἶο ἀρίτιπι [ΓΟ νοσΔ].} 11} 
ΡΓΟΡ ΟΡ ΒΘ ΌΘΗΒ ὑπὸ τοῦ μεγέϑους. 40 τηαϊουῖὶς φαοάάδιι 
ΘΌΠΙ5.. Πᾶν σ]! 5 σῃ ΠοαΡ] Βα {15 ΤΟγο ἸηΔ πἰ Γ65[π|π|, Οἰϊαηιδὶ φαοά 
650. Ὀίομϊ γοϑε αὶ τριήρη ΠΟῚ βαρροάἀϊαγοι. ΡΙΐαγολιι5 Ροπι- 
Ροΐϊ ας. 78: Ὁ δὲ ᾿ἡχιλλὰς ἀσπασάμενος αὐτὸν ἑλληνιστὶ πα- 
φεκάλει μετελϑεῖν εἰς τὴν ἁλιάδα" τέναγος γὰρ εἶναι πολὺ 
καὶ βάϑος. οὐκ ἔχειν πλόϊμον τριήρει τὴν ϑάλατταν ὑπό- 
ψάμμον οὐσαν. θοϊπάς «ιοὰ ἐξῆλϑε 5 ρρ ονὶε ροβὶ πιστεύ- 
σας αὐτοῖς . οἵ νΟΥΡῸ τιδ115 6δί ποι 88 {15 ἀρίο οἵ τπιπὸ γοοάθι]0 
ΠΟ ΟΠΊΠΪὰ ΒΡ} ον 556. νἱ ἀθίμν {180 'ὸ ὁχοίἀογαμὶ οἱ Ρ]ὰ- 
ἰάγολιὶ ΟΡ ρμοϑβϑιιπί γαϑίϊψαὶ, «(αὶ ΡΟΓΘΙ: ᾿Δσπασάμενος οὖν 
τὴν Κορνηλίαν προαποϑρηνοῦσαν αὐτοῦ τὸ τέλος καὶ δύο 
ἑκατοντάρχους προεμβῆναι κελεύσας καὶ τῶν ἀπελευϑέρων 
ἕνα Φίλιππον καὶ ϑεράποντα Σκύϑην ὄνομα δεξιουμένων 
αὐτῶν ἤδη τῶν περὶ τὸν ᾿Δχιλλὰν ἐ ἐχ τῆς ἁλιάδος, μεταστρα- 
φεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα καὶ τὸν υἱὸν εἶπε Σοφοκλέους ἰαμ- 



ΜΙ ΡΕΑΒΒΑΤΙΟ. 

βεῖα, ὅστις κτλ. θυο. δοάοπι ᾿ποΐο ὅ4, 3, 8: Καν ἐξηκέσατο 
πᾶσαν τὴν τῶν οὐκ ἀρεσκομένων τοῖς πραχϑεῖσι μέμψιν, εἶ 
μὴ καὶ ἐπὶ νίκῃ τινὶ καὶ ψηφισϑείσας περιεῖδε καὶ γενο- 
μένας, ἰμϑογοπαϊ5 ροβί εἶ μὴ νορυὶβ καὶ ϑυσίας ὡς ρατγίοιη 
ἰδηΐιπὶ ἰασπαθ Ρ] υσ πὶ [ὉΓ 556. ὙΘΓΒι πὶ ΘΧΡ]Θν 556. ν᾽ ἀ6[} 
ΘΟΙΤΘΟΙΟΡ, τἱ ὅ4, 12, 2, ΖΟΠαΓὰ5 ρβαιοἶβ νου βίθι15. ἱπΈΘΓΡΟ51118 οἱ 
ἃ 116 1) Δηποίδι 9 ΠΟΠῚ γοΙορα 5 ΘΟΟΆΠ ἀπογιιμ ἴῃ οοάΐοθ ὅ6- 
πθίο [Γοἰϊογαπι Ἰαοιιπαπὶ ροβὶ ἐπὶ τοὺς Κελτούς. Εἰ ΧΙΡ ΝΠ Π 5, 
αἱ νἱάοίαν, ὅσ, 18, ὅ, αὶ οοάοχ γοποίις: ἱδὸς νῦν γε πολλοὺς 
δὲ ἐπιϑυμίᾳ, χρημάτων, ἄλλους ἀνδρείας φόβῳ,, καὶ μάλα 
ἄλλους ἀρετῆς τινος φϑόνῳ κτείνειν δοκοῦμεν. 50ΡΊΡθΘη0 
πολλοὺς μὲν ρῥτὸ πολλοὺς δὲ Ἰδοιπαπὶ ΟὈβουΡανὶ! ΡΟΥΠ8 ({π|Δ} 

(«πιο ΠΙο βου! ρϑογαΐ Γ βϑυ π|{, ΘΟΓΓΟΟΙΟΡ δι 6Πὶ ΘΟ ΟΡῚ5 ἴῃ ΕΡΓῚ5 
οοΟμβρίοιμα5 {04 ἀηΐθ πολλοὺς δὲ ΠΕ 1 ΠῚ πολλοὺς μὲν φϑό- 
νῷ. οΥΘυ Εν βοχασηι ἄλλους ἀρετῆς τίνος φϑόνῳ, ΡΙῸ 40 
ἰη5]σῺΐ ἰοηου αἴ. ἁἰΐορο ἱπίογοηίο οομμηθηΐο ἄλλους δ᾽ εὐ- 
γενείας δόξῃ. ἈΪΠΪ ουγᾶη5. ἀπίδοοάθης καὶ μάλα. 56 ἰρδιιπη 
ΒΌΡΟΓΑΥΙΙ. 

ΝΊΠ1]Ὸ [Ποῖ 4), 28, 8: Ἡ μὲν γὰρ πρὸς τοὺς ὁμοπα- 
ἁεῖς συνουσία ἔφερέ τινὰ αὐτοῖς κούφισιν, καί τις ἀσφαλῶς 
ἐπλαλήσας τέ τι καὶ ἀντακούσας οἷα ἔπασχον δίων ἐγίγνετο" 
ἡ δὲ δὴ πρὸς τοὺς οὐχ ὁμοήϑεις ἀπιστία καϑείργνυ τε ἐν 
ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν τὴν ἀνίαν καὶ ἐπὶ πλεῖον αὐτὰς ἐξέκαε 
μήτ᾽ ἄπορα ἤν μήτ᾽ ἀνάπαυσίν τινα λαμβανούσας.. γτὸ {ΠΠ15 
μὴτ ἄπορα ἣν ΒΠΡΡοβυι (πιο ἴῃ ΠΠΠΡὶ5 Ἰοσίτι ἀοι ον οἰ 15 
μήτε τἀπόρρητα λεγούσας. Νάιῃ δι ΟΝ Ιαίοι ἴῃ 
ἄπορα ἣν ἃυΐ ἰῃίΘρῸ ὙΘΡΘῚ8 ἰπ ογοορίι5. ΡΟΡΠῚ, 4] ἰποΠοᾶγο- 

(αν δἰπιβιποάϊ γοσαθ! 15. αἱ ἐπικουφιξομένας τῷ ἐκλαλεῖν οἱ 
ΟἸΔΙΦΘΓΘΙΕΡ ΟἾΠῚ Πΐβ ΘΟη απο 5. οπιβιοά! αἰ ἃ καὶ ἐκφαινόμενα 
καὶ σιγώμενα νο] 5ἰμ} 115. 

Ιἀθπ) αιιοὰ 43, 49, 2: Πράξας δὲ ταῦτα. καὶ τὰ λοιπὰ 
τῷ “ομιτίῳ καταστήσασϑει κελεύσας, ἐς τὴν Βιϑυνίαν 
ἦλθε, κἀντεῦϑεν ἔς τε τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐς τὴν Ἰταλίαν 
ἔπλευσε, πολλὰ καὶ ἐπὶ πάσῃ προφάσει χρήματα παρὰ 
πάντων. ὥσπερ καὶ πρίν, ἐκλέγων. τοῦτο μὲν γάρ. ὅσα τινὲς 
τῷ Πομπηίῳ προὐπέστηντο, ἐπράξατο. τοῦτο δὲ καὶ ἄλλα 
ἔξωϑεν. προσεπικαλῶν τινα. ἥτει. ΒΟ Ιρ5[556 ν! ἀδίυν ΡΓῸ 60 
φιοά οδὲ ἴῃ Μοάϊοοο ἄλλας ἔξωθεν, οἱ ἴῃ {10 φαοαια οββοί 
ΟΡ Ρί.1), Π6Π10 Ὑ}ΠΠ} ΔΙ χα εἰς Ιαΐθγο [ΓΟ βσρίοαίαγιι5. δὰ 



ΡΚΑΡΚΑΆΤΙΟ. τὰ 

ἰρβαπὶ {1 ἄλλας «απηὶ νἱχ ν᾽ ἀθαΐαν ]ν ΠὈγαγῖο ροϊαΐββα ροηὶ 
ρῖῸ ἄλλα, ἰδηΐο πηᾶσὶβ. αἰ! 4α}} ργοάν 5οῦρ5ῖϑθ6. ΠΟ ΠΟΙ 
«ποὰ οἰΐαπι προσεπικαλῶν π0} ἱπι6 Πρ αν οὰν ἀϊσαίι" ροί 5 
απδπ ἐπικαλῶν. Οπδοθγ πὶ Πΐο φιοαιιο τη }6 οΟὈγΓθοίας ρα 
ΠΠ ΘΡὰ5. ΟὔΒΟ 5. ἰὴ ΔΓ αυΤο τ! οἱ Μοάίοθο οἱ ΘΟΡΡΒΟΙΟΥ]5 ΘΧΘΠ}- 
ΡἰΑΓῚ Θχαγαϊαβ: Τοῦτο δὲ καὶ ἄλλας ἔξωϑεν ἐπιφοράς, ἐπι- 
καλῶν τινα, ἥτει. Θαομιοάο οἱ ἴρ58 ἀϊχί! 47, 17,6: Οὐδὲ 
γὰρ οὐδὲ ἐξ ξήρκει σφίσιν οὔτε ἡ “μισϑοφορὰ καίπερ ἐντελὴς 
οὐσα, οὔτε αἴ ἔξωϑεν ἐπιφοραὶ καίπερ παμπληϑεῖς γενόμεναι, 
δὶ ἴῃ ἐπεφϑοραὶ ΘΟΡΡΙΡ α ΠῚ ΘΟΡΓΟΧΙ ΧγΠΆΒάοΓ, οἐ ΤΠ ΘΟρ  ἀβιιι 
6. ΡΙ. ὅ, 12,11: Τὰ δὲ πνεύματα τοῖς μὲν ψυχροῖς φύσει 
τῶν τόπων ὥσπερ ἐγχώρι᾽ ἄττ᾽ ἂν εἴη. καϑάπερ ἐν τῷ 
Πόντῳ καὶ τῇ Θρῴκῃ, τοῖς δ᾽ ἀλεεινοτέροις ἐκ τῶν ἔξωϑεν 
ἡ ἐπιφορά, καϑάπερ ἐν Εὐβοίᾳ" ῬΟΙΎ]ι5. 5, 90,4: Ὧσϑ' 
οταν μέν τις εἰς τὸν χρόνον ἐμβλέψῃ καὶ τὴν ἀρχήν, ἀφ᾽ οὗ 
συμβαίνει τὴν πόλιν αὐτῶν συνῳκίσϑαι. καὶ λίαν ϑαυμά- 
ξεῖν. ὡς βοαχεῖ χρόνῳ μεγάλην ἐπίδοσιν εἴληφε περί τε τοὺς 
κατ᾽ ἰδίαν βίους καὶ τὰ κοινὰ τὴῆξ πόλεως" ὅταν δ᾽ εἰς τὴν 
εὐκαιρίαν τοῦ τόπου καὶ τὴν ἔξωϑεν ἐπιφορὰν καὶ συμπλὴ- 
ρωσιν τῆς εὐδαιμονίας. μηκέτι ϑαυμάξειν, μικροῦ δ᾽ ἐλλεί- 
πεῖν δοχεῖν τοῦ καϑήκοντος" ἰδ π|6 56}|0]. ΤΙμιογά. ὁ 1 
᾿Επιφοράς τε πρὸς τῷ ἐκ δημοσίου μισϑῷ διδόντων] Ἔξω. 
ὅὃεν τοῦ δημοσίου μισϑοῦ ἐκ τῶν ἰδίων ἐπιδόσεις παρεῖχον" 
τοῦτο γάρ ἐστιν αἵ ἐπιφοραί. 

42, 40,1: Οὖτε γὰρ ἡ Αἴϊγυπτός πῶ παϑειστήκει καὶ 
ἐλπίδα τὲ εἶχε δι᾿ ἑτέρων αὐτὸν χειρώσεσϑαι. βου ρϑῖ. ἱπαηὶ 
οαπὶ ΡΑΡ ΙΟΪὰ τὲ «υοά ἴθ οοάϊοο λα ἴσοο 5ουρίαπι καὶ ἐλπίδος 
τε εἶχε 50 ουγοχὶ καὶ ἐλπίδος τι εἶχε. ΘΧΘΠΊΡΙΟ ΤΙΝιογ {1415 
2, ὅ1, 6: Τῷ παραχρῆμα περιχαρεῖ καὶ ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον 
ἐλπίδος τι εἶχον κούφης μηδ᾽ ἂν ὑπ᾽ ἄλλου νοσήματός ποτὲ 
ἔτι διαφϑαρῆναι. --- θ᾽ άοιη ἰη[Γὰ τήν τε ᾿Ασίαν οὗ καὶ στρα- 
τόπεδα προστάξας ἃἸνΞινο 5ΟΡρ5ὶ καὶ τὰ ἐκεῖσε στρατόπεδα 

προστάξας λαβεῖν. ποάιο νου] προστάττειν Ἰ511Πὶ βάθρα 5ἷο 
ΡΟΒΠ ἃ Πΐοπο αὐτὴ ἀ[ἴνὸ μογβρί οἴοη5 ποιὸ ἐκεῖσε ἰμ 10} 5.0 Π 5 
ΡΓῸ ἐκεῖ ροβίζιπι ἰπ ΠΠὰπὶ ποι ομίογθ, οἱ 5ἱ αιΐά δἀάφοηάιι 
δηΐθ στρατόπεδα, ΔΠ16 αυϊά 6586 ὁχοορ [ἀπάπηη. 

12, 0,1 : Ταῦτα τε ἐν ἐκείνῳ τῷ ἔτει. ἐν ᾧ δικτάτωρ 
μὲν ὄντως αὐτὸς τὸ δεύτερον ἦρξεν, ὕπατοι ν δὲ ἐπ᾿ ἐξόδῳ 
αὐτοῦ ἀποδειχϑέντες τε Καλῆνος καὶ ὁ Οὐατίνιος ἐλέγον- 



Χ ΡΕΛΕΈΡΑΤΙΟ, 

το εἶναι, ἐποίησε, καὶ ἐς τὴν ᾿Αἀφρικὴν καίτοι τοῦ χειμὦνος 
ἐνεστηκότος ἐπεραιώϑη. Θυη ἰμ Γὰ ο. ὅ8, 3 ἊΣ Καὶ οὕτω 
τὸν τε πλοῦν πρὸ; ᾿“Αδρύμητον ἐποιήσατο καὶ ἔλαϑεν αὐ- 
τοὺς ἀνέλπιστος ὑπὸ τοῦ χειμῶνος περαιωϑείς, εἰ Πιρεΐ5 θ 6 
610 Αἰνρίο. ο. 2, 3. ἀἰοῖ :, θα 1|5. πηδηἀαι15 ᾿ρΡ856. πᾶνοπὶ ΘΟ Β0Θη- 
ἀ1| ἃ. ἀ. ΝΙ Καὶ. [Ιδἢ. οἱ το! ιὰ5 Ππᾶνδϑ βίαι πὶ ο5᾽ ΘΟ βθοι( 8. 
[τὰ νϑπίο οογίο οοογίψια πᾶνὶρίο νθοίι5, ροϑβὶ ἀἴθη αιιαγί ἢ 
οὐπὰ ἸΟ ΠΟ 5 ΡὰμΟἱ5 ὨΔΥ ΡΒ ἴῃ οοηβρθοίιπη Αἰτίοαθ νη ὶΐ,“ ΟΟΥ- 
ΓΟΟΙΟΓ ἶσος ΡΓῸ ἐνεστηκότος δυάἀδοίον ΒΟ Ρ 511} μεσοῦντος. ον 
νογο, τὶ 40, 34,3: Πρὶν δὴ ὑ ὑετός τὲ λάβρος καὶ πνεῦμα μέ- 
γα προσβάλλουσί πῃ αὐτοῖς ἐπιγενόμενον, ὁ ὃ γὰρ Ἰδναν ἐν- 
ειστήκει; πρώτους μὲν ἐκείνους ἀπήλασε. ει 54, 28, 2: Καὶ 
ὃς τὴν μὲν στρατείαν. καίτοι τοῦ χειμῶνος. ἐν ᾧ Μάρκος 
τε , Οὐαλέριος καὶ Πούπλιος Σουλπίκιος ὑπάτευον, ἐνεστη- 
κότος, ἐποιήσατο, ἼΠ}} ἸΠ Δ 615 {πὰ ΡΟΥΘ 5, πο ἀἰχὶι 1, 1, 
2: Ἤδη τῆς πολιορκίας δεύτερον ἔ ἔτος ἐνεστώσης, οἱ 511} }{18 
ἰρ86. αἰ ἴφὰ6 αὐ ΤΊιο5. Βίορι. ν. ἘΠνέστημε τηοιπογαι!, ἀ6 ᾿πημη]- 
πθηῖο Πἰοιηθ Ροΐπι5. οοσὶ αν {π8Π} 46 ργδθβθηῖα ἰϑ1ὴ οἱ ἀπά 
ἱμοΠοαίδ. 

Νϑαιο 45, 14,8: Καὶ γὰρ εὖ ἠπίστατο ὅτι τούτῳ μέν, 
ἂν τῶν ἀνϑεστηκότων δι᾿ αὐτοῦ κρατήσῃ, οὐδὲν μέγα ἔργον 
μετὰ τοῦτό οὗ προσπολεμήσας ἕξει, ἐκεῖνον δὲ ἰσχυρὸν αὖϑις 
πόλεμον σχήσει, πα .8η610 πόλεμον ἴῃ πολέμιον Ἰοοιῃ μαι 
ἀιδίο 8 ΑΝ ]5 ἀθργαναίι) Θχρθάϊν!!. Νὰηι οἱ αὖϑις ἰμᾶπδ ΠυηῸ 
651 οἱ οὗ οι τούτῳ ΘΟΠΙΠΟΙΏΠΙ ἰμ ΠΡ ΟΒ[118 γΘΡ}} δ. ΠΟ ΘΧΟΙΙ - 

δᾶ}. ΘΈΒΡΙΘΟΥ οἱ μοϑί τούτῳ μὲν ΟΧΟΙ ἀΪ556 προσϑέμενος οἵ 

Ροβίὶ ἐκεῖνον δὲ ΟΡ τογαΐαμι 6556 αὐξήσας. 
45, 57, ὃ: Ὧν οὐδὲν ὁ μιαρὸς οὗτος, καίπερ οἰωνιστὴς 

εἶναι λέγων, φροντίσας, κακῶν καὶ πολλῶν, ὥσπερ εἶπον, 
οὐ τὴν πόλιν μόνον ἀλλὰ καὶ τὴν οἰκουμένην ἐπλήρωσε. 
Αὐδαϊε ἀθβανάθ μεγάλων ἃπία κακῶν, πὸ νἀ ΟΡ βομά πὶ 
κακῶν καὶ πολέμων, οἴ5] ἰρϑαπι ᾿οῸ μοϑοϊὶ ὥσπερ εἶπον, 
4ιο ΓΟΒΡΙΟΙ 5, 2: Ἑνὶ λόγῳ πάντων τῶν κακῶν τῶν ἐμφυ-. 
λίων τῶν μετὰ ταῦϑ'᾽ ὑμῖν συμβάντων αἰτεώτατος ἐγένετο. 
εἰ γὰρ μὴ τότε τοῖς βουλήμασιν ὁ υμῶν ἀντεπεπράχει. οὐκ ἂν 
συυτε ὁ Καῖσαρ οὔτε σκῆψιν οὐδεμίαν τῷ πολέμῳ εὑὐὑρήκει οἱ 
{80 ΒΘ ΘΠ ΓΓ, 

45, δῦ, 4: Πιστεύσομεν ἐξαπατῶντι αὐτῷ καὶ λέγοντι 
οὐ πολεμεῖ τὴν πόλιν. ϑουιίρβὶι πολεμεῖν, θὈΐο, αἱ ορίμον, λέ- 
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γοντι ὅτε οὐ πολεμεῖ. Δίας οἰΐαμ 40, 38, 8; Τίς γὰρ οὐκ 
οἶδεν εἰ μὴ μετὰ τῶν ἐκ τῆς Καμπανίας στρατιωτῶν ἐν- 
ταῦϑα ἀφῖκτο. πάντως ἂν ᾿Ἵντώνιος οὐν ἐσεπεπτῶώκει . ποθὴ 
φιοά 16 ἰΠΒΘΡΙΠΙ ὡς Ροϑί οἶδεν 564 ὅτι ἱπίογο 1556 ΡΘΓϑιιδίοὶ 
45, 80, ὅ : Τίς γὰρ οὐκ οἶδεν ὅτι ἣ ὑπατεία δημοσία τοῦ δή- 
μου παντός ἐστι; 40, 1: Τίς μὲν γὰρ οὐκ οἶδεν ὃ ὅτι αὐτὸς 
ἡμῖν πάντα τὰ ἐμφύλια καχὰ τ ἀϑασνεναῦαε ἔπειτ᾽ ἐπ᾽ ἐλά- 
χιστον τῶν κινδύνων μετέσχεν; Εἰ ". 3: Τίς δ᾽ οὐκ οἶδεν 
οτι τόν τε͵ Κλώδιον .νο κἂν ἀπέκτεινεν αὐτοχειρίᾳ; 47, 

8: Τίς γὰρ οὐκ οἶδε τοῦϑ᾽ ὅτι ενν οὐκ ἐπεκούρησε; 40, 18, 
8: Τίς δ᾽ οὐκ οἶδεν ὅτι τὴν μὲν γυναῖκα τὴν προτέραν ἐξ- 
ἔβαλες; ΝΘ ἉΠΠΟΥΙΠη ΠΠΘΙΏΟΡΘΙῚ οχριηρ]ὰ, ΠῚ ΑἸοΙἀδιηδι 5. Ρ». 80, 
10: Τίς γὰρ οὐκ οἶδεν ὅτι λέγειν μὲν... ἀναγκαῖόν ἐστι; 

Ταμι 49, 28, 3: Καὶ ἑτέραν τινὰ ὁδόν. ἣν γὰρ ἦλϑον, 
ἀποκεκλεῖσϑαί σφισι παντελῶς νομίξοντες, διερχόμενοι πολ- 
λὰ καὶ ἄτοπα ἔπαϑον., (δ 5110 ἴπβοΓ 5. ΟΠ 551 πὶ ἴῃ γοΠποῖο 
διερχόμενοι, ἰζουιιπι πη ἰπίο!]οχὶ. οἱ νοῦθῸ 56. ἃ" ποὺ ἰ060 
ΔΙΙ6ΠῸ 1511} 6556. οἱ βίγποίαιγαιη. ΟΥΑΙ ἢἶ5. ὉΠ] ΓΘ. ΪΠ15. ΘΟΓΓΙΡΊ5Ξ6 

Ροι[π5 φαδπὶ οπθη 856, 4πᾶ6 {πππ|ὶ ἐνόμεξον Ροβοδί, ἴδοι] ς 
ἰδ δὲ γοϑι πο 680 ἴθοϊ ροϑβί ἐνόμιξον σαυοάᾶ ἴῃ νομέζον - 
τες ἰαΐοί νοῦθὸ ἰόντες ΠΙοπὶ το άουο «φυοσά ἰρ56. Παβοὶ οοη ἴπι10 
5. 4: Ἑτέρας ὁδοὺς προλελοχισμένας ἰέναι. 5ονΊΙΡοηο ἐνόμι- 
ξον ἰόντες. 

ῬΟΡΓῸ δ2, 84,1: Πάνϑ᾽ ὅσα τοὺς ἀρχομένους καὶ φρο- 
νεῖν καὶ πράττειν βούλει, καὶ λέγε καὶ ποίει. οὕτω γὰρ ἂν 
μᾶλλον παιδεύσειας αὐτοὺς ἢ ταῖς ἐκ τῶν νόμων δειματώ- 
σειας, ἄσαπι ροσὶ νόμων ἱποΡιῖξ Ομ βϑιιπὶ ἴῃ γοποίο ἀνάγκαις, 
ἱη(Ὁ}1χ ΘσΟη ΘοΙΟΥ ᾿ΘΓΕΠῚ τιβῖ15 ὁδὲ γΘ 10 ὨθΖιιο αἱ 56 η 6 {18} 
ἃρῖο πθᾷὰθ δὲ ΘΟΝΒΕ ΡΟ ΙΟΠ ΘΗΝ. Νὰ) οἱ τῶν νόμων Ῥοίϊι5 
4μδπι ἐκ τῶν “νόμων ἀϊοῖ! Ηῖο, αἱ ὅ8, 28,2: Πάσης αὐτὸν τῆς 
τῶν νόμων ἀνάγκης ἀπήλλαξαν, οἱ 4110 5ΘΙΙΡΟΙ Θ ΘΠ νι 
οἴη ἢθ Ποιῃΐηθ οοπϊιηχὶί, οἱ φαοά Β6 4Ό ν δειματώσειας 

μεῖο νοοά θα} 0 Πηΐπιι5. ΘΟ ΘηΪ 4118 Π| βιάσαιο δι 516, ἢ ηϊ- 
4π6 ποπ ἰμ 6} Πσίταν φαοιηοάο ἡ] ἀνάγκαις ἸπιοΡοί ον ἰητον 
νΟΘαθι}ὰ (ἰἰββι τ] ΠἸηὰ. Ηἰβ ν 1Ὸ που 015. ΟΠ 115. οαγοΐ 
αιοά 650 Π᾽ΟΠ ΘΙ ΒΟΥ ρ5ἴ550. ΘΟ οἷο ξημέαις. Οοά οἱ ὀχοίάογο 
ἴδοι!α ρμοίαϊ! ἃπίο δειματώσειας 6( ορίϊμηο ὁοὨνθηΐί {απ} ᾿λ10 
νΟΓΡΟ ἴππ) Βοφασηίθι5: Τὸ μὲν γὰρ ζῆλον, τὸ δὲ φόβον ἔχει, 
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οἱ Εἰχ}ῖ ΒΟΡΡΙΟΣ, οὐαΐ, οοηΐγα ΝΟΔΌΓὰἢ) Ρ. 1337, 18: διέξεισι 
τὰς ἐκ τῶν νόμων ξημίας. 

μῖθγο 54,4, 1: Οἱ γὰρ τὰς συνοικίας νύκτωρ φυλάσσον- 
τες κωδωνοφοροῦσιν, ὃ ὅπως σημαίνειν σφίσιν ὁπόταν βουλη- 
ἡγῶσι δύνωνται, εἰ ΠὨὶο 5ογρ5ἰββοί φαοά {Π6 ροβαϊ βουληϑῦδε 
ΡΙῸ 60 «ποΐ ο81 ἰπ Νοποίο δυνηϑῶσι, τηΐγιπι ἴοτοὶ ἰὰ ἴῃ δυ- 
νηϑῶσι ἀδσργάναβθο ΠΡνασ. δ6 ΠΪῸ 5ογρβοραΐ 4αοᾷ δΘρῸ 
γϑροϑβιΐὶ δεηϑῶσι ἃρ(ιβάτι6 ΠΟ ΓῸ οδὲ ἀθ νι! τι5. ποοίαΓη 5 
βοηϑείας δεομένοις. 

Νϑίμιο ᾿] 5] (11 [αη τη τὰ ρ 15. Τὴ παν ον θ 115. ἦπ ν {15 
ἰΐα Ια ρ8115. δὶ πἴο αὐ οἰ 55 ΙΠΉΙ5. ΒΊΠ}}}} οἵ ἰη [6] 10 155}1Π118. ΘΟΡΓΘ- 
ΟἴοΥ, 5οα οἰΐδηι 1 τ} 10 ἸΘν]οΥ  "5. δὲ ππἶτι5. ΔΙ (ον  πϑν ν6] ἃ 0 
Πα} 15. τ ρα θ ἡμα αἰῖοπο [ΟΠ] 6 πε ῖ5. ἁὐι 58 15 51Π|}8. 

ΠῚ ΡῸ 42, 14, 8, ἀκ 68. πὶ οοάϊοθ Μοάϊοου: ᾿ἡϑῆναι μὲν 
οὖν καὶ τὰ ἄλλα τὰ πλείω τῆς Ἑλλάδος εὐϑὺς τότε ὡμολό- 
γησαν αὐτῷ. “Μεγαρεῖς δὲ καὶ ὡς ἀντέσχον, πολλῷ γε ὕστε- 
οον χρόνῳ τὰ μὲν βίᾳ τὰ δὲ καὶ προδοσίᾳ ἑάλωσαν, 16 οοΥ- 
Γοχὶὶ πολλῷ γὰρ ὕστερον. ὁρὸ ἸΘηΠ15. ἀρ. Π 5116 δ ΒΘ ΠΈ6 ΠΕ {8Π| 
πολλὼ τε. [Ὀἰάδη) 22, 4: Καὶ ἀπέχτεινεν αὐτόν. εἰ μὴ τήν 
τὲ ἐσθῆτα ἠλλάξατο καὶ διέφυγέ σφας ἐν τῷ ὄχλῳ, τηα]6 
ΟΠ 5ϑιηὶ ὧν ἰπορίθ ἰπβοΡα Ροβί αὐτόν, αυτιπὶ Π1Ὸ ΠΙΟΡΘ 5110 
ΒΟ ἼΡ5ΘΡἾ αιιο 650 ΓΘΒΕὸὶ κἂν ἀπέκτεινεν αὐτόν. 

44,10,2: Τοὺς μονομάχους, οὐς πολλοὺς ἐν τῷ ὃ Πομπηίου 
ϑεάτρῳ προπαρεσκευάσαντο. βοηϑήσειν σφίσιν ἤλπιξον. 
50 ῦ ρ51} «οΐ Πομπηΐῳ 5οτίρίμηι ἴῃ ΠΡ Μοάΐοθο ορὸ σογγοχὶ 
Πομπηιείῳ, αἰ Ροηιροίαηπιηι ἐμοαίγηι ἀἰσιηὶ [να πὶ, οἱ 586- 
Ῥίβδηο ἴῃ [ἀΠ|0τι5 ΓῸΓΠῚΪ5. ἢ ἐξίος ΡΕοοαίαΠι θ8[ ἀλη) ἃρυά 
ἅΠΠ05 {πὶ δριι Πίοπθμ), νο αΐ 40, 39,1, 1 ἐν τῇ τοῦ ᾿ἀντωνίου 
στρατοπέδου καταλήψει, ργνὸ ᾿ἀντωνιείου. οἱ ἴπ ἰρ5ῦ Πομ- 
στηίους ῬτῸ Πομπηιείους 41, 89, 4, 48, 830, 2, οἵ Δ|}]. 

44, 18,4: Τό τε σύμπαν οὕτως ἐϑάρσει ὥστε καὶ πρὸς 
τὸν μάντιν τὸν τὴν ἡμέραν. ἐχείνην φυλάσσεσϑαί ποτὲ αὐτῷ 
προαγορεύσαντα εἰπεῖν ἐπισκ πτων »ποῦ δῆτά σου τὰ 
μαντεύματα; ῇ οὐχ δρᾷς ὅτι τε ἡ ἡμέρα ἡ ἣν ἐδεδίεις πάρεστι 
καὶ ἐγὼ ζῶ" καὶ ἐκεῖνος τοσοῦτον, ὥς φασι. μόνον ἀπεκρί- 
νατὸ ὅτι καὶ πάρεστιν. οὐδέπω δὲ παρελήλυϑεν, ἀδ] ον! 
(ποά ἰπίον ὅτε οἱ πάρεστιν Μοίίοοιι. ἱπίογροηϊε καί, ποη ἰη- 
16} Προ π5. ἰά ΘΟΥΙ  οπάτιη) 6586 ναί, αἱ 69 ΠΟ 501|Π| ἃρυὰ 
ΡΙαἰ ΓΟ πα (865. ς. 03: Ἔστι δὲ καὶ ταῦτα πολλῶν ἀκοῦσαι 
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διεξιόντων ὥς τις αὐτῷ μάντις ἡμέρᾳ Μαρτίου μηνὸς ἣν 
εἰδοὺς Ῥωμαῖοι καλοῦσι. προείποι μέγαν φυλάττεσϑαι κίν- 
ἀετῷ ἐλϑούσης δὲ τῆς ἡμέρας προϊὼν ὃ Καῖσαρ εἰς τὴν 
υγκλητον ἀσπασάμενος προσπαίξειε τῷ «μάντει φάμενος, 
“ἱ μὲν δὴ Μαάρτιαι εἰδοὶ πάρεισιν, ὁ δὲ ἡσυχῇ πρὸς αὐτὸν 
εἴποι. Ναὶ πάρεισιν, ἀλλ᾽ οὐ παφεληλύϑασι. 504 ἀρια} ἴρϑιπη 
ΧΙΡΙΠ μα) Ρ. 21, αἱ οἰίδμι 42, 8, 8, ἀγανακτεῖν ἐπὶ τῷ 
ὀλέϑρωῳ αὐτοῦ. ἱπ|οΓροϑι πηρογίίδ ἃ οογγθοίογο ἐπὶ οταἰεἶι 

οὐ ΠἰθγῸ ορίϊπη9, 41}}15 σοὺ ἃιπιοίον θαι 5. ΘΊΟΘῺΪ Ροβιί α!] δ ὰ πὶ 
ΑΙ} 410 60 τἰϑιΓραϊαιη γα ἡ ὁοῃδίμποιοπθη. ἔοιίθη) ἃιίθηι 
Ιοοὸ 110 44,18, 4, ΠΟ 115 [Ὁ] Ἰχ {π|ΐ ὁογγθοίον. ἐδ] οη 0 
ΡΘνΟΟΔ ΠῚ ἃ} ΠΙ6 τὲ ροβί ὅτε, 40 ρΡΙῸΡ6 ΠΟΟΘ5βαΓ ἢ} 651 ΘΧ 
σοπϑδιοίιάπθ θ᾽ Οηἶ5. ἰμ ΠΙΘΙΓΙΒ [16 568. ΘΟ ΓΆΡ 5., ΠΟ Β Γαΐ- 
4116 ΟΠ 5511} ΡΟΙΠΙ5. ἴ} ἀ] ΓΟ ΓῸ ἸΠΘΙΒΡΡῸ καί, δῖο δηΐμπ 44, 47, 
ὁ: Τοῦτο γαρ ἐστι παραδοξότατον καὶ μηδεμίαν ὑπερβολὴν 
ἔχον, ὅτι τε ἀφείϑησαν πρὶν αἰτιαϑῆναι καὶ ὅτι ἐσώϑησαν 
πρὶν κινδυνεῦσαι" 40, δῦ, δ: ᾿Εκαλεῖτο δὲ ἐκείνη μὲν τογᾶ- 
τα, ὅτι, τε εἰρηνικωτέρα παρὰ τὰς ἄλλας ἐδόκει εἶναι καὶ 
ὅτε καὶ τῇ ἐσθῆτι τῇ Ῥωμαϊκῇ τῇ ἀστικῇ ἐχρῶντο ἤδη. 
Πᾶσα οἱ 43, 40, ϑ: Τὰς δὲ οἰκίας τούς τε ναοὺς τοὺς ἐν τῷ 

χωρίῳ ἐχείνῳ ὄντας ὁ Καῖσαρ καϑελὼν αἰτίαν ἔλαβεν, ὅτι 
τε τὰ ἀγάλματα. ξύλινα πλὴν ὀλίγων ὄντα; κατέκαυσε καὶ 
ϑησαυροὺς χρημάτων συχνοὺς εὑρὼν πάντας αὐτὸς ἐσφετε- 
θίσατο εὐδῤ φ τοὸι ν]ἀοίαν ἈΠ ΓΘΡαΙ ΙΝ ὅτι ἰπίον καὶ οἱ ϑησαυ- 
φούς. οἱ 43, : φὰς καὶ καϑ'᾽ ἑκάτερον ἐπεκβοᾶσϑαι ὅ οτι 
καὶ ἀδίκως αὐτῶν τὰ πλείω συνελέξατο καὶ ὅτι ἐς τὰ τοιαῦ- 
τα αὐτοῖς κατεχρήσατο, γοοίθ πιιϊαγὶ ὅτι καὶ ἴῃ ὅτι τε. 

42, 20, 2: ᾿Εκείνῳ τε γὰρ τῷ ἔτει τελευτῶντι ἄλλα τέ 
τινὰ συνέβη ( Ργαθοοβϑδγαΐ τέρατα) καὶ μέλισσαι ἕν τῷ Κα- 
πιτωλίῳ παρὰ τὸν Ἡρακλέα ἱδρύϑησαν. ἐτύγ χανε γὰρ ἱερὰ 
Ἴσιδι ἐνταῦϑα τότε γιγνόμενα. ἔδοξε γνώμῃ τῶν μάντεων 
πάντα αὖϑις τά τε ἐκείνης καὶ τὰ τοῦ Σαράπιδος τεμενί- 
σματαὰ κατασκάψαι. ἀο]οίο ἐνταῦϑα, ἱπορίο παπὸ «πάσηι, ψιδϑὶ 
ἴῃ Οδρί [0110 5δογὰ [514] 6556. [Ἀοΐἃ ὁΡΟ ΠΡ 116 51}, ἰδ ΠὰΠῚ ἤθη πηᾶ- 
515 ἐν ει 411} {υ] Ροβί ἱΠ αὶ καὶ μια ]θγιηὶ ἀη16 ἐτύγχανε. 

,40,ὅ: Καὶ ἤδη γὰρ καὶ τὰ στρατεύματα ἃ ἀπὸ τῆς 
χρώς μετεπέμπετο ἐπλησίασε. τάς τε κατάρσεις ἐτήρουν 
καὶ πολλὰ αὐτοὺς “ἔβλαπτον, Ὠ0ΙΝ ΘΟΠ ΘΟ ΊΙΘΙΙδ ΟἾΔ ἐπλησίασε 
ἱπηρουδοίαμι μετεπέμπετο τηνίαν!ι ἰῃ μετεπέμψατο, 80 ἱπ 

" 
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μετεπέπειμπτο. 5 ΟΡ] 05 510 ἀρι ἴρϑιπὶ ΒΟ πο ἀδργανδίιη ἴῃ 
ἱπιρ υ ΓΘοΐ μι Πη, 

48, 84,ὅ: ὃς οὖν τοῦτό τε αὐτοῖς συνεβεβήκει καὶ ἡ γῆ 
ἐπορϑεῖτο, τοῦ τείχους τινὸς ἐξ ὑπονόμων ἔπιπτεν, ποπ 50- 
ἴυτὴ τειχίσματος [6 ΠΊΘΡΘ ἰηἰα}1}, 5οἃ [ΟΥΓα556 π6 τὸ ΄υϊάθη) Γ6- 
οἱ 5ου ρ51} ΡΓῸ τινὸς ἴῃ τινὰ ΡΟ 5 ̓ ηυἀπάο. 

40, 45, ὅ: Οὐκ ἂν ποτὲ τὴν εἰρήνην ἁ αφεὶς πολεμεῖν ὑμῖν. 
εἰ μή γε καὶ συμφέρειν ἡγούμην, παραινέσαιμε, 80 Ἴρ511 Ρ᾽Ὸ 
ἘΪΡΙ 5 4ιι6. οοάϊοία. ΒΟ Ρ Γᾶ παραινέσαι, ΠΘ6Ὰ8 ἱη 6 Π]οχὶ! ἡγού- 
μὴν ῬΌΒΟΘΡΟ αυοὰ 6ΘρῸ γϑϑιϊ αὶ παρήνεσα , ἅΠΟΘαΪ ἡγοίμην 

ἀϊοθπάϊπιη, 4φιοἀ ἴδ γα 56 η 51 πέρ ΡΓ 68 {ι] ὙΘΡΕΣ, Ἀπ ΟΙΟΓΘ ΙΝ [ι- 
ἀπγίιτη {Ὁ|1586. ΝΟ ἰμ γα ὁ. 47,1: Καὶ εἴγε καὶ ᾿Αντώνιος 
ταῦτ᾽ ἐγίγνωσκεν, οὐκ ἄν ποτε ἐς τοιαῦτα πράγματα πρου- 
χώρησεν. 

46, 19, ὅ: Πόϑεν γὰρ ἂν ἐπίστευσε τὸν δῆμον ταῦτ᾽ 
ἐπεσταλκέναι, τῷ μήτε ἐψηφισμένον τι τοιοῦτον αὐτὸν εἰδὼς 
μήτε ἐπιβοῶντα αἰσϑόμενος . ἀθ]ονῖ! ἱπίογροβίίιπι τῷ ΠΘ4ιΘ 
ἰπι6ΠΠοχὶϊ 50] θοηάπη ἐπεσταλκέναι τῷ αἱ ΡΓδροοββοραΐ ὅσα 
ὁ δῆμος ὃ Ῥωμαίων εἰπεῖν τινι ἐνετείλατο. 

40, 232, 2: ᾿Αντὶ δὲ τῆς ἀχαριστίας ἣν ἐκείνου κατηγο- 
θεῖς. ΒΟΙρ5ἰ1 ΡΓῸ 60 «ποά 681 ἴῃ ΡΟ 4ι6 οοάϊοο τῆς ἐκείνου, 

οἱ βου θομάμπι ογὰΐ ἧς. Θυᾶ ἀ6 σοπβίγαοίίοπο ἀϊοίαπι αἱ ΤΉ65. 
διθρΠδηΐ. 

48, 40, 6: 'Μεταπεμφϑεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ οὐχ ὑπήκουσεν, 
ἀλλὰ τοὺς μὲν μετὰ τοῦτο πεμφϑέντας συλλαβὼν ἀπέκτεινε, 
ΟΡ ρ5 11 εἰς ὑΓγῸ μετα, ο9Ὸ κατά. 

ΝΘο ΠΏ] Π118 5 ΠΡ. ἃ Γ]ὰ ἀπ. ἢΪ5. 8} ΒρΡΘΟἰπηϊπὰ ΦαΔΙΠΟΥ }1[ς 
οὐϊάϊι Ἰοοῖα : 45, 40, 4: Καὶ γὰρ ὁ μὲν ϑάνατος οὐκ ἂν ἄωρος 
ἄλλως τε καὶ πρὸ τοσούτων ἐτῶν ὁ ὑπατευκότι μοι γένοιτο, ... 
τὸ δὲ δὴ φοβηϑῆναί τινα καϑ' ὑμῶν καὶ τὸ δουλεῦσαί τινε 
μεϑ᾽ ὑμῶν καὶ πάνυ ἄν μοι δεινότατον συμβαίη, υἱὶ φιοά 
ἴηί} δεινότατον ῥγὸ αἰτίαι ΠΠΡγὶ ορεϊπηὶ βου] ρ πΡὰ δωρό- 
τατον. οἱ 680 5}}}08{{{π|| φιιοά ργΔθοθ θπ 58. οαιι58ἃ ἄωρος 5οτὶ- 
ρβθγαὶ Β10 ἀωρότατον. 

41, 81, 1: “ὃς δ᾽ οὖν οὗτός τε οὐκ αὐϑαίρετος ἔδοξεν 
εἶναί σφισι καὶ τὰ τοῦ Κασσίου τοῦ τε Βρούτου μᾶλλον αὖ- 
«τοὺς ἤπειξε. ΒΟ ρ511 οὐκ εὐκαϑαίρετος. 10 ν6ΓῸ Π0η ἴο0, {τ|0 
Ὠιδαιιδῃ) Θδ5[ ιδιι8, ΒΟΡΙρϑογαὶ, 964 οὐ καϑαιρετός, υΐ ἴράβτη. 
43,11: Τὸ μὲν γὰρ κτητὸν διὰ βοαχέος τοῖς τὸν νοῦν αὐτῷ 
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προσέχουσι καὶ καϑαιρετὸν μελέτῃ εἶναι, τὸ δὲ εἰ μὴ φύσει 
τῷ προσείη. οὐκ ἂν διδαχῇ πορισϑῆναι. ἸΩΘΔΠῚ ΘΟΙ ΠῚ ἢ 
ἀριιὰ ΤΗπογά! ἄθμι 1,121: Ὃ γὰρ ἡμεῖς ἔχομεν φύσει ἀγαϑὸν 
ἐκείνοις οὐκ ἂν γένοιτο, διδαχῇ, ὃ δ᾽ ἐκεῖνοι ἐπιστήμῃ πρού- 
χουσι, καϑαιρετέον ἡμῖν ἐστε μελέτῃ , οιποπααϊίοποπι καϑαι- 
ρετόν. 

583, 28, ὃ: Ἵν᾽ αὐτοτελὴς καὶ αὐτοκράτωρ καὶ ἑαυτοῦ καὶ 
τῶν νόμων πάντα τε ὅσα βούλοιτο ποιοίη καὶ πάνϑ᾽ ὅσα 
ἂν μὴ βούλοιτο μὴ πράττοι δογίρϑιι ΟΌΠῚ 50] ΟΘΟἴβιη0 ιοά οσ0 
ΘΧ ΘΟΕΙΟΙ 8 γοποίϊ, «αὶ ὅσα δ βουλοίη μὴ πράττοι. 5ογὶρίατα 
οοτγοχὶ ὅσα ἀβουλοίη μὴ πράττοι. 

59, 10,6: Οὕτω μὲν γὰρ οὔτε τι πείσῃ κακὸν καὶ πάν- 
τῶν τῶν ἡδίστων ἀπολαύσεις ... ἐκείνως δὲ ἔργῳ μὲν οὐ- 
δὲν λήψῃ. 4υση βουΙρβὶξ, ΠΟ ἰη 6] οχίς (υοὰ 690 6χ οοάϊοθ 
γρηοίο γοϑίϊ αἱ οὐδὲν ὀνήσει. Οιᾶθ [Ὁγπὰ Αἰἰΐοα οἰβὶ πος 
ΠΠῸ 68 ἰοὺ βοιναία, ἰδπιθη παπὰ ἀμ} 16 γοάαγρι! αοαιία 
να σαγίτπὶ ἰπ ἢ 681 ἀρ ΠΙΟΠΘΠ,. 

ΟΠ αβοι πὶ ΘΟΙΏΠΠΘΠ ἰδ ΘΟΙΡΟΠΐ ροβϑαηΐ οἰπβάθηη ἰηίδ- 
᾿ϊοἰϑϑι πὶ οοπἰθοίους ἴδπιὶ δηΐ6. ΠῚ ΘΧρ!οϑὰθ σον 0 Π68 49, 
38, 4: Τοσοῦτον δ᾽ οὖν τὸ σύνολον τῶν Ῥωμαίων πά- 
ὅος ἑκατέρωϑεν ἐγένετο ὥστ᾽ ἀπορήσαντες ὕπως τὴν 
πόλιν, μὴ καὶ νυκτὸς ἐκδρῶσί τινες. ἀποτειχίσωσιν. αὐ- 
τὰ τὰ σώματα τῶν νεκρῶν αὐτῇ ἐρινῆσαι, Ὁ] ἐρανέσαι 
γἀϊσα πὶ ἢΐο ν γι ΠῚ 50 5 .Ππ ||} Εἰ φιοά ἰη ἐρινῆσαι Ἰαῖοὶ 
περινῆσαι. Εἰ 45, 20, 8: Ἐγὼ μὲν γὰρ τοσοῦτον δέω ταῦτα 
ποιοῦντα αὐτὸν ἔννομόν τι καὶ παντὶ καλὸν πρᾶγμα φάνὰι | 
πράττειν ὥστε καὶ ὅτι τὴν τῆς “Μακεδονίας ὁ ἀρχὴν τὴν ἐκ 
τοῦ κλήρου προσταχϑεῖσαν αὐτῷ κατέλιπε καὶ ὅτι --- ἐχ- 
περιέρχεται τὴν χώραν πορϑὼν καὶ λυμαινόμενος. πάλαι 
φημὶ αὐτὸν πολέμιον ἁπάντων ἡμῶν. αὐτὸν εἶναι, θὲ α]16- 
γἶα5. ἀδργάνδηβ. οογγαρίαμι παντὶ κακὸν ἴῃ παντὶ καλὸν ποπ 
δά αιοά Ηπρίιι, 5] θοπάαμι 6586 πολιτικόν. [οι 49, 20, 1: 
Ὁ δ᾽ Αντώνιος ἠπείχϑη μὲν “πρὸς τὴν πρώτην πρεμωϑεῖ- 
σάν οἵ ὑπὸ τοῦ Στατιανοῦ ἀγγελίαν, ἀυοὰ προσελϑοῦσαν 
ἴηἰα}}} ρτὸ {ΠΠῸ πρεμωϑεῖσαν, ἸανίίοΓ σογγαρίο οχ πεμφϑεῖσαν. 

δριῖ οἰπηΐατη οἷα σοηἰθοϊ ἀγα τη, 4186 τη 6 πἰ Π}}0 ΠΊ6]10- 
ΓΕ5. ἰπ ἀπποία 0 ηΐ 15. Θχαρ ἰΔθαπίιν, ἀυδϑὶ 05 6βὲ αυοά ἀ}|- 
ΠΠ11ΠῚ ΠΠΘΙΠΟΓΆΒΟ ΡΔΓ ΘᾶΡιΠι, 46, 28, 6: Καὶ γὰρ χώρας καὶ 
πολιτείας καὶ ἀτελείας καὶ ἄλλας τινὰς τιμὰς τούς τε ἔχον-: 
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τὰς ἀφήθηται ; καὶ ἰδιώτας καὶ βασιλέας καὶ πόλεις. καὶ 
τοῖς μὴ λαβοῦσι δέδωκε, παφραποιησάμενος τὰ τοῦ Καίσαρος 
ὑπομνήματα καὶ τοὺς μὲν μηδὲν ἐθελήσαντας αὐτῷ προΐε- 
σϑαι καὶ τὰ δοϑέντα αὐτοῖς ἀφελόμενος, τοῖς δ᾽ ὧν αἰτήσας 
ἔλαβε χαὶ ἐχεῖνα καὶ τἄλλα πάντα πωλήσας. ὕθὶ {ΠΠι|π| τοῖς 
δ᾽ ὧν αἰτήσας ἔλαβε μία ΡΓῸ ὁ0 «τπτοὰ ἴῃ αἰγοάη 651 οοάΐοα 
ορίῖπ)ο τοῖς δ᾽ ὧν ἡτιάσασι. απο 660 θ᾽ ομΐ Γοβι 1 τοῖς δ᾽ 

ὠνητιάσασι καὶ ἐκεῖνα καὶ τἄλλα πάντα πωλήσας. Ουὰ νοΡθ] 
[οὐπὰ απ διὰ) ΡΡάΘίοΡ 75, 11, ὁ, Πρὸ 47, 14, 5, φαάπηνῖϑ5 
ἐδ οι ραι}]10 ἀμΐο ἁΙΓοΡὰ πϑι5 ὠνησείοντα, αἱ διιργὰ αἰχὶ νὰγῖ8- 
ἴθ! ΘΠ ἁΠὰΡ6. ἴῃ [ὉΡΠΪ5. ΓΑΡΙ ΟΣ 5. Νάιη ἢ6. ἃ [Θγ5. (αΪ- 
ἀθὰ ἰὈγιθὰο ὠνητεῶν 4]1π5. ΡΥΔΘΙΟΓ. οΥαπηπηδίϊοο5 4ποβάδι ὁχ- 
δια 6515, Νδο ἀδ!νοιναὶ ΡΊΟΓβοπι5. δὰ ΜΙ οονίη Ρ. 15: ἰδ ἰπίθγοπμ0 
ὠνητιῶ ΡΓῸ ὠνησείω οορσίίαγο ργορίογοα φυοά ὠνεῖσϑαι ἀϊσαῖαν, 

ηοη ὠνεῖν. Νάπι οἰϊδη ἀπαλλαξείω ἀϊοίταν ΡΡῸ ἀπαλλάττεσϑαι 
ἐπιϑυμῶ οἱ ὀψείω [ογπιαΐαν ἰἁπαλπι ἃ» ὄψω, αιδηίαπινῖβ 
ὕπτεσϑαι ἀϊοαίαν οἱ ὄψομαι. Ἰλοο ει 5 ἰάθη Ρίογβομι5, αἱ ξυμ- 
βησείω ΨΙΝιοναἰἀϊ 8, ὅ0, γοβιία ργὸ ξυμβασεέω, ἀποά ΜΙ Β}Π}, 
ἰϊα Πιοηὶ 40, 32, 2, αἱ ὁ5ὸ [δε], γοβε {580 διαβησείων. σιοά 
ΑΙ 4.165. Πα δὲ Αμραιμίαο, ΠῸῚ ὨΝΐπι15. 16 Φαλπ ΡΙΟΘΟΡ τ 5. 4}1}- 
{π|6 τϑοθῃ γι ἰγοα Θμ Δ 8. νοῦ ἢ1ὰ ἴῃ ἕω. (τιὰ6 586 06 
5ιηΐ ἀἰδργαναϊὰ αυσπὶ ἀριά Ἰρκτονν οἱ ῬΘΟΘΗΜΙΟΓΟΒ ΠῚ} ἀρυά 

ἰρϑῖπι ΒΙΌΠΘΙΙ, ουἱ 40, 37,1, Ρ᾽Ὸ ἰδὼν ὅτι ὁ Δέκιμος οὐκ 
ἐνδώσει, ἐν ἐκείνῳ μὲν γον τὸν ἀδελφὸν παραχατέλιπεν, 
φοβεῖται! οὐκ ἐνδωσείει ; ἐκείνῳ. τὖ ΤΙΝΙογ ἀἀϊ 2, 12, ἔγνω ὅτε 
οὗ ᾿ϑηναῖοι οὐδὲν πω ἐνδώσουσιν οχ ὁοάϊοο Ρα]αιίπο τοβιὶ- 
{πρηάιι 6556 οὐδέν πῶ νεὶ οὐδέπω ἐνδωσείουσιν ἀϊχονάϊη δά 
ΤΠθ5. διορ!ιαῃὶ ν. ᾿“παλλαξείω. Αἰαιὸ 40, 40,1: “Προϊόντος 
δὲ τοῦ “χρόνου στάσις τοῖς περὶ τὴν ᾿ἡρσινόην οὐσιν ἐνέπε- 
σε. καὶ αὐτὴν ὃ Γανυμήδης ἔπεισε τὸν ᾿Δχιλλᾶν ὡς καὶ τὸ 

ναυτικὸν προδοῦσαν ἀποκτεῖναι. ὁσ0 πόα προδώσοντα πο- 
4υο προδιδόντα, 506 προδωσείοντα ΟΡ ρ 5556. Ῥα αν! Π]0}6ΠῚ, 
οαμάθιμαιιο ἤράρπι. 101,5, 8, ἀνέβη ἐπὶ μετέωρον καὶ προσ- 
παρῶὼξ ξυνέ σφας. ἄλλα τέ τινα τοῦ Φλάκκου κατηγορήσας 
καὶ ὅτι προδώσει αὐτοὺς ὑπὸ χρημάτων, ποῃ προδώσει ρμιιῖο 
ΒοΓ ρ5ῖδδο, 50. προδωσείει.. 5ἰ φϊ 6 πὴ ἀοοιιδαῖο ἀδ οὔ πηΐπια [α- 
{ΠῚ Ὁ ΤῊΪΠτ15. Γα Οἱ οΟηβοηίληθα ὁ5᾽ {δ} (6 ρΡδοβθηΐθ οἱ ἰδῃ- 
ἴ1Π} ΠῸἢ ΠΟΙ ΒΕΠΊΠηΔ[0, 

Βοπΐψιιο ἰἀπυὰπὶ δὰ δου ΠΘ ἢ Ο᾽ι5. ῬΘΡνΟΠΪ δουμηθη ὅ6, 
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44, 2: Καὶ τοῦτο μὲν καϑ᾽ ἕκαστον ἄν τις τῶν πραχϑέντων 
ἐπεξιὼν ἀκριβῶς" εἰς κεφάλαιον δὲ ἐφ᾽ ἅπασιν αὐτοῖς γρά- 
φῶ ὅτε τό τε στασιάζον πᾶν ἔπαυσε καὶ τὸ πολίτευμα πρός 
τε τὸ κράτιστον μετεκύσμησε καὶ ἰσχυρῶς ἐκράτυνεν. ΠΡὲ 
νου ἱ ροβὲ ἀκριβῶς ἀο[δοίμμ οἱ ἱπθρίδηι Δηΐ κεφάλαιον ΡΓδθ- 
ΡοβἐτἰοΠ6 πὶ εἰς ΘΟΡΓΘΟίαΓΙ5. βου ρβὶι ἀκριβῶς εὑρήσει" κεφά- 
λαιον δέ, ἀδᾳὰς ἱπι6}}]6χῖα ἀπὰ Π{6γὰ πηἰαΐα ΓΒΕ ΘΠ 11} 6586 
ἰρθαθηβ. ἀρὰ Πίοποπὶ νορθῖη ἀκριβώσειε, φὰ 04 5α6ρ6 ἀδργὰ- 
γαίατη ἃ} ΠΡΡασ 5 ποίαν! αὐ Χορ οπ 5 γγορδοά. 1, 8, 16, 

ΤΑ]ο ἰσίζαν" {πιιπὶ 56. ργδΘ θυ «αὶ ὨΙοηἶβ. ορὶς δηηθηα- 
10Υ 6}, 650 ΠΟῚ 5Β01πιπ ἰονυγίθιι5 ἴῃ Τα θ5, οἰΐαπῃ αὶ τοί νἱ- 
ἀθν] ροβϑϑῖ [ὉΓΠῚἃ5 νΘΓΒΟΓΙΠ ΟΟΥΓΘΧΙ556, ργΘί] ΟΡ ΠΟΥ 
ὁοαἸοιαλ ΟΡ βία Ρα8, νθῖ ἴῃ καμηλοπαρδάλιδος 43, 23, 1, ρνὸ 
καμηλοπαρδάλεως ἃ τη6 τορορίο οχ Νίβάϊοθο οἱ ΧΙρ! πο, αἱ 
τίγριδος αἰοί(αν οἱ τέγρεως, οἰ81 {ΠΠ1π|8 ΤΟ γπηὰθ πᾺ}}πι5 ΤΟΥ 556 

ἰϊ5 οχϑίαι ἰθβίϊβ, βϑὰ οἰϊαῃῃ ἴῃ [0015 Ἰηδηϊθδίο «αϊάθῃη 
ὙΠ 10515,. ἃὲ Δ05. ἈΠΓΘΥΪ 8. ΤαΙΏΘἢ ΟΟΥΡΕΡΕΪ5 ἃ) ἰη!6]10] ΟΟΡΡΘΟίΟΥΘ. 
γε αι 48, 46, 4: Οἱ δὲ δὴ ἀετοὶ τῶν στρατοπέδων αὐτοῦ τάς 
τε πτέρυγας σείσαντες καὶ τοὺς κεραυνούς, οὗς ἐν τοῖς ποσί 
τινες αὐτῶν χρυσοῦς ἔφερον, ἐκβαλόντες ἐκείνῳ τὲ τὸ κα- 
κὸν ἄντικρυς ἐνέσκηπτον καὶ αὐτοὶ πρὸς τὸν Καίσαρα 
ἀπεπέτοντο » πιὰ Πἷβ 'ὰ Μοάϊοθο δἀάπμπιιν: ἄλλη τὲ γὰρ τὸ 
δαιμόνιον ἔν τὲ ὀλιγωρίᾳ αὐτὸ ἐποιήσατο καὶ ἐς πόλεμον 
πρὸς μάχην δὴ κατέστη 9 βυηϊ φαϊάθιι νἱ(ἰο5ἃ οἱ ἰδουιποϑ8, 5βοά 
{46 ΟΟΡΓΘΟΙΟΡ {115 βιιθβιϊεαϊι ἀλλ᾽ ὅγε Πομπήιος ἐ ἔν τε ὀλιγω- 
ρίᾳ τὸ δαιμόνιον ἐποιήσατο καὶ ὁ πόλεμος πρὸς μάχην δὴ 
κατέστη, π0Π 80{ππὶ οδαάθη διιάδοία 4 Δη) ΒΌΡΓα ποίανὶ Ποἰὰ 
ἄ6 πἰμῖ]ο, 5οὰ οἰΐϊαμ ἰπ ροβίγοηἶβ. ρίᾶηθ βαηΐ ἱπθρίδ. 

Εἰ ὅθ, 14, ὅ: Κὰν τούτῳ “παντελῶς οἵ Ῥωμαῖοι μάτην 
ἐκινδύνευσαν . ἅτε πρὸς δύο ἅμα, τήν τε τόπων φύσιν καὶ 
τὴν τῶν ἀντιπάλων ἀντίταξιν . τὸν ἀγῶνα ποιούμενοι, εἰ 
μὴ ὁ Τιβέριος ἐκείνους τὲ ἀκραιφνέσι, βοηϑείαις φυγεῖν 
ἐκώλυσε καὶ τοὺς πολεμίους ἑτέρωϑεν ἄλλοις στρατιώταις 
ἐς τὸ ἄναντες τοῦ χωρίου ἐκ πλείονος περιελϑοῦσιν ἐτάραξε, 
᾿ρβᾶπι χῃΐθεΐ οοάϊοῖὶα γϑπθεὶ βου ρίαταιη καν παντελῶς, ποὴ 
501} ἘΠῚ πιδη  ἴ6βι0 οϑὲ γοῦν Τη0] 0416 ΠΊΘΙΪΟΡ {15 Θ0η1- 
τηθπίο κἀν τούτῳ παντελῶς Ξρροποπιῖβ ῥτὸ χἂν παντελῶς, 
56 οἰΐαπ ἴῃ οδἴονὶ5 «ιδηϊαμην!5 ΟΟΡΡῸΡ Δ} καὶ τοὺς πολε- 

ὍΙΟ ΟΑΒΒΙΌΒ. 1ν Ρ 
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μίους ἑτέρων ἡωῆι ἀνίτητον ἐς τὸ χωρίον ἐκ πλείονος περι- 
ελϑοῦσιν, ἣν περιπέμψει ἐτάραξε. 

Ουϊασπιοάϊ Ἰοοὶβ δἰβϑὶ πὰ Οὐ) ἰπδη 115. 681 ΘΟΡΡΘΟΙΟΓΊΙΠῚ 
ΘΟΠΙ ΘΠ 5. Πποϊδηάϊι), ἰαμγθι οἱ 1}}15. οἱ 415 ΘΙ ΡΠ 5. ἰᾶτη δ 16- 
418] ΧΡ ΓΘ ηΛ. 4] Ποάΐα βυρογβιιηΐ οοήϊοο5. συῶν ΠΙΟῺΙ 
ἴαοία ο81 ἰμϊανῖα, ααπη) [ἢ ΘΧΘΙΉΡΙ ΡΠ 5. ἀπ 1 σαηΐ ἀπιοιὶ 
ΒΟῸΣ ἰδηΐι πὶ δ σι α τ} ἃ νούά λα ἃὰΐ Ἰ ΘΡΟΙ ἀἸ5ϑθηΐϊ δα, 
αιυὰ Ἰορὶ ΠΟ ΔΙ ΡΠ 5 ροβδθηϊ, ἃ ΠΡΡΆΓΙ 5. 1 ἀσβ ον 6 η1- 
θ115. ΟἸ ΓΘ Π 11, 564 οἰἰδμ) ἰπ!οοτὶ 58Δ0}086 νΘΡΒῸΒ ἃ ΠΟΘΙ ΓᾺ 
ν6] [οἷὰ, 4αλ]]α ΔΙ {ποῖ} 5. 1. οοάϊοο ἡ ϑηθίο ἀὰϊ ρου θυηΐ ἀκ 
ΓΘΟΘΏΕΟΥῚ Πηὰπτὶ 51η| ΒῈρΡ]οῖα, Ομ αβιηοα ϊ ἰδοι!ηἃ5 οἰβὶ 586 08 
ΓΟ ὀγᾶιο Πἰλη5. δὲ θυ ιρῖα, ἰἁμοι Παιὰ ρᾶῖισὰ 6 πος δ6- 
ΠΘΡῸ πὸ Δ δάἀνονιογοῖ φα ἀθηὴ 4151}, ΠΙ51 (αἰ ΙΓ ΘΟ ΪΟΡ]- 
Ἰ115. τπιϑὶ 511η1 ΘΧΟΘΙρΙ γί θιι5. ΘΟ ορανὶὶ ΟΟη δ Δη Ππἰληΐ, ΖΟμΔΡΆ5, 
ΧΙΡΒΠ 5. ἱπιογάαμι δἀάογοηὶ 4αογ πα] }Π απ θϑὶ ἴῃ οΟα οἰ θι5 
ΒῈΡΟΡΒ ΕΠ 115. νοβιϊ σία), Ζομᾶρὰβ αυϊάθιη. οἰΐατη ἀἰβοῦῖθ Π]0- 
ΠΘὨ) Οἰϊδ 5 ἰοβίθιη, ἀπ ἴα} 1 ἀἀ πᾶ ἤΘατ6 ἸΘρΡΊ Π 10 
ΠΡ 5. οἱ τἀτπθὴ Πίοη6 δι αἰσηὰ τ Θ 6. 4]} Οἷτι5. ΘΟΏΞι6- 
τὐἀϊη6. ἃ] 16. 

(οἴονα νοιῸ Υ{|Δὰ, 4ᾺΪ 115. οἰϊδλ ΟΡ πὶ οἱ ἀπ ϊ55ἰμη)ὶ 
ΠΟ οὐάϊοοβ βαθρίιβ βαηΐϊ ἀθργαναιί!, θ᾽ ογάπι6 ποθὴ ἃθο 
ΑἸ ΠΟ] ὰ σαπὶ οἱ δα ᾿Ἰπνοβιϊὶραηάπμ οἱ δά δηιοπάδλη απ), 5] 45 
ΟἸΏΠ ΘΙ Θἷ1ι5 ΘΓ ηϊ Γαι 6} δἱ πβιπὶ ἀΠΠΠ σε ἶι15 ΟΡ βογνανο- 
τἰϊ. θ)6. φιυΐθιι5 5405 Ῥθοίο πιάϊοανὶὶ Ρμοια5 Βν. οοὐ, 11: Ἔστι 
δὲ τὴν φράσιν μεγαλοπρεπῶς τὲ χαὶ ἐφὺ ογκον διεσκευασμέ- 
ψΟς. ὅτι καὶ μεγάλων ἔργων ἐ ἐννοίας ἀπαγγέλλει. ἀρχαϊκῶν 
τε αὐτῷ συντάξεων ὃ λόγος μεστὸς καὶ λέξεων πρεπουσὼν 
μεγέϑει, περίοδοί τὲ μετὰ παρενϑέσεων παρατεταμέναι, καὶ 
ὑπερβατῶν εὔκαιρος χρῆσις. ῥυϑμός τε καὶ ἀναπαύσεις εἰς 
ἐπιμέλειαν ἠσκημένα διὰ τὸ σαφὲς οὐκ ἔστι τοῖς ἁπλῶς 
ἀναγινώσκουσιν ἐμφανῆ. ἐν δέ γε ταῖς δημηγορίαις ἄριστος 
καὶ μιμητὴς Θουκυδίδου, πλὴν εἴ τι πρὸς τὸ σαφέστερον 
ἀφορᾷ. σχεδὸν δὲ κἀν τοῖς ἄλλοις Θουκυδίδης ἐστὶν αὐτῷ ὃ 
κανών. ϑοά Ιάοπι ᾿μ515 ΡάμΟ!8 ἴῃ νογθἷβ., Ταΐθι5 ΝΥ ΠΠΠῚ 
ΘΧΡΟΙΪ ρου Π]Ο πο, οὐἶπ5 ἰπίοστο δύναιο ἀξοθαΐαν οΟα 6 
ΟἸΗΪ ΕΠ) Θοἰοσίπία ΠΙΡΡΟΛ ἢ, ἴῃ 4105 ἰοίτι) ἀν ]51} σγῃγπιλ}- 
οἷ. ΡΟΙΪῈ5. ΔΙ 5. φααπὶ [}10, ααῖπὶ πθάῖιθ ἰμ εἶα ἤΘαι6 ΠπΠ68 
5] 5. ΠΟΡΙΙ Π} πὶ ἀϑαιὰπη ἰπἸοίτ} βορνθπὶ [4]158. αἰν]ΒΙ ἢ 5, 
ΡΓΟάϊΕ οοάϊοα ἰδιηὶ 56. 6556 ΠΟ ΠΡΟΡΟ ΓΓΘαΆΘΩΙ 1} 5Ὲ ΡΟ ΡΒ. 1- 



ΡΕΝΑΒΒΑΊΤΊΤΟ. ΧΙΧΣΧ 

θὰ5. υὙἱτ]οσ ἢ σΘΠΘΓΘ ΠΟΙΏΪΠ1Π ῬΓΟΡΓ ΟΣ ΠῚ ΟἹ] 11} [ΘΓ Θχοθ- 
Ρ 5 γα] ρα θι15 Τηδρ᾽5. ΤΠ ν 6 ἀδργἀνδι γι. σαΐρρο αὶ ἰά 
ἰρϑύμῃ νἱἀθαίμ" ΠΙΟΘΠΒΕΡΙΙΠ) ΠΟΙΙΪΠΙ 5 ΘΧΒΠ ΠΕ 550 φιοά τοροι 
ῬΠΟΤΠΙ5 ἴηἴπ|0 οοὐ.71; ρχεται μὲν ἀπὸ τῆς Αἰνείου ἐπὶ τὴν 
Ἰταλίαν ἐκ Τροίας καϑόδου καὶ τῆς κτίσεως ᾿Αλμαπόλεως 
καὶ Ῥώμης. Ουάπι ΑἸΡᾶπι αυυμι 10 41}01 στϑοίο ἀρρθ! οὶ πο- 
ηἶη6, ἶο ΠΡΓαΡῚΪ οοιηπιθπίιμ ᾿λμάπολις Ῥμοίίαπι ΤΠ {Ποανί!, 
4ι}1ἃ παι ρᾶϊιοα Οἰ Δ [π 5. ΡΟ ΒΕ ΠΕ Π0115 διιηΐ ΘΟ ΠΟΙ] ῖι5. Π1ο- 
ΠΕΙ5, νοϊυΐ 40, 12,23: Ὥστε Ταλύμενος Εἰλακῆς ὃ τότε τῆς 
χώρας ἐκείνης σατραπεύων ἡττήϑη . αὐὶ ν᾽άογαμι χυΐάρι ἰῃ- 
(οΓΡΡΘί65. ΓΟβ Πα θ πάσῃ) ε856. ααοά ΡΙαϊάΡο 5. ρομμηὶ οἱ Δρ- 
Ρἴαπι5 Σιλλάκης. 56ἀ Ταλύμενος Κιάάμι5. ἀθιημμ) δά Παννο- 
510} Ρ. 11, σογΓοχὶΐ ταχὺ μὲν ὃ, αἰ ΒΘ]ΌΪΠΙΡ ταχὺ δὲ καὶ 

ὃ «Κράσσος. Εἰ 45,1,1: Ὁ δὲ δὴ Γάιος ὁ Ὀκχταούιος Καιπίας, 
οὕτω γὰρ ὁ τῆς ᾿Αττίας τῆς τοῦ Καίσαρος ἀδελφιδῆς υἱὸς 
ὠνομάξετο, ἦν μὲν ἐξ Οὐελιτρῶν τῶν Οὐολσκέδων, οὁχ απὸ 
οορηϊίαιῃ Ὀΐοπθ Αὐρσαβιῖϊ λθβαγῖὶβ οΟσποιηθη Καιπίας. ΡεΡῖζο- 
ηἶπ8 Απἰμηδᾶν. ΠΙδίον. ο. 10, Ρ. 444 "δὰ. ἨλΡ]65. τοοία αυϊάθιῃ 
ὙΠ Οχ τηδιγὶ5. ΠΟΠΊΙΠ6 ΟΥΓ ΠῚ 6588 ᾿Ἴττίας: 504 {υδιη ΡΙῸρο- 
511 ΘΟΡΓΘΟΓΟΏΘΙῊ: Ὁ δὲ δὴ Τάιος ὃ Ὀκταουίου καὶ ᾿Ἄττίας, 
οὕτω γὰρ ὃ τῆς ᾿Αττίας τῆς τοῦ Καίσαρος ἀδελφιδῆς υἷὸς 

ὠνομάζετο, ἀυσηι ΡΓΟΡαΓ 0 ΡΟΒ811, Θ6Ὸ ἄοῖονὶ ΠΠπ4 Καιπίας 
δΧχ βοχιθηίο ᾿Δττίας εἰνθ 'π' τπὰγρίπο ἃβοῦῖρίο βίνο φαθουηχιο 
ἀἰδηλτ} πιο ΠαίΠη. 

Νρχιο ἴῃ ἢἷθ ἰδηίαμη ἰσηοῖϊδ 5101 ποιμίμῖθι5 [ΓΟ ΘΗ ον 
Ροοοδγιΐ ΠΡ ΓΆΓΙΪ, 56 ομμη θη Π]Οηΐδ5 ἀἰδ᾽ οί μη ἰΐὰ ΘΟὨ ΔΙ 556 
νἹἀοηίαν τὶ που 10} }}6 5'1 [4}} ἀδὰηὶ 6558 δάθοςφιο ἴῃ Π1ἃ ἰποιι- 
τίσ [ἶβδθ ΟΡ ΡΟ ἴῃ δίγιθηάα ΟΥΔΙΪΟπ6 δί60 586 06 ΔΡ[1- 
οἰοϑαμη αἴ ΤΪΠ115 γ6}}15 ΟΡΘΓΟϑιιπι, δὶ ἃπΐ σοηβί γοιὸ ἰπηρ6- 
ἀϊίῖον ογαϊοποπι νοὶ ΟΡ δοι γᾶ ἀπ} ΡᾶΓΘη 6515. ΡΓΘΠΙΠΟ5ὶ 
πο] 58 αἰ οπίαπ), αἱ ᾿ὰπ ΡΠ Ο 5 ΔηΪιηΔάνου, ἀοβιἀογαί ᾿θοίο- 
ΓΘΙΩ, νοἸα] 40, 7,2: Ὑπὸ τῆς ἐμπειρίας, ἣν ἐκ τῆς συστρα- 
τείας ἣν μετὰ τῶν “Ῥωμαίων ἐπεποίητο ἐκέκτητο. 48, 2ῦ, 2: 
Ἐπειδή τε δεινὴ ὀλιγανϑρωπία διὰ τὸ τῶν ἀπολωλύτων 
πλῆϑος . ὡς ἔκ τε τῶν ἀπογραφῶν, καὶ γὰρ ἐκείνας τά τε 

ἄλλα ὥσπερ τις τιμητὴς ἐποίησε, καὶ ἐκ τῆς ὄψεως αὐτῆς 
ἠλέγχετο, ἦν: 40, ὃ, 2: Ἢ οὐχ ὁρᾶτε ὅτι καὶ μετὰ τὸν τοῦ 

Καίσαρος ϑάνατον " ὅτε μὲν τὰ πράγμαϑ᾽ ὑμῶν ᾿Αντώνιον 
ὅτι μάλιστα, ὡς οὐδ᾽ αὐτὸς ἀρνεῖσθαι δύναται, κατέστη, 

" 



ΧΧ ΡΕΑΒΕΑΤΙΟ. 

ἀπεδήμησε, 4] ΠΠ|5 6 1οοἷ5 51} }νιι5. θυ! {αλπὶ δὅ, 12, ὅ, ἀ6 568 
ἀἰοοη5: Καὶ τῶν Ἑλλήνων δέ τινες, ὧν τὰ βιβλία ἐπὶ τῷ ἀτ- 
τικίζειν ἀναγιγνώσκομεν, οὕτως αὐτὸ ἐκάλεσαν, ἴμβ6 56 ἴπ- 
ἴ6 608 ΓΒίδγαι 4 Αἰἰοιπλ 5 υ θ μα σοηὶ5 οἷαί ΔΘ} 1], 
ΤῊ} ΕἸ π|6 ἴῃ ΤΟΡῖι5. ν ΘΓ ΙΒ4.6 δὲ ΤΟγι}}}5. ᾿ΥΙποίροπι Αἰἰἰοϊϑηιὶ 
ΤΠΠΟΥ ἀΙ 61 ΘΧρ ΓΘ ββοῦὶ, πηἰριπ ΓΟ δοίο [ΟΓοΐ 5ὶ ἴῃ 60 [ἃ {{{π- 
βαββοί αἱ γοΓθὶ οᾶιι58α πη 0 ΒΟΡΊ οΓοὶ σαοί ᾿εΐο ΠργῚ ργδοθθηΐ 
ἀναγινώσκομεν τιοάο γιγνώσκειν, θα θη 16 ἱποιτῖα ἴῃ 4}115 
οθπίθηϊβ νουβαγοίαν. Οὐϊαδιηοαϊ πορ]ραπία «αὰηλ ΟἹ ̓ πὶ οΟη- 
ΤΠ ΠΆΓΟΥ ΠΣ ΟΡΙΠΐΟΠ6. ΓΘΟΘΠΓΙΟΓΙ 15. βορέου θιι5. πη 5 
ἴζὰ (ΡἸθαοΓδίιγ, αὖ. ΟΠ πὴ Οχ  β ἰπηὰγ οί. ΟμΘταπὶ ρογίθυο αὶ 
1105 φαοαι6 οΘΥ ἴδ Φαδη πὶ ΓΑ ΟΠ 6 ΠῚ 5 ααι 05 ογθάογοι 8 η}- 
{6 ἱηνοβίϊσαγα βιπἀδραί, οοββιῖ φαϊάθην μᾶσο γα} 15 τη] ]ουὶ 
1ΔΠ| ῬΘΥΒιιαϑἰοηΐ, ΘΧ {πὸ πη] ΟΓ ΠῚ ΕΠ ΓΪβ ΟΡ  πηὶβ. ΘΟ] 1118. ἴῃ- 
(6}ΠΘοίππη 65. παῦε ρᾶσοα ἀθ ἤθο σΌΠΘΡ6 ἀρια 1105 {π0486. αἱ 
ἀριἃ νϑίθγοϑ, ἱπογθ 0} ἱπηρυϊαπάα 6586. ΠΟΥΑΓΙ ΘΓ ΘΟΟΥΓ6- 
ΟἸΟΡΌΠΣ (6. ΠΟΘ η 46, ΧΪ δὰ (θη θ 6. ΡΟπογοηΐ ααοά ἴῃ ο4]ἃ- 
ΠῚΠῚ γΘηΪΡοὶ ἅτ 6 ἰπ ππιγία ὈΓΙβοὰβ. δὲ ἰᾶη) ΟἸ ΒΟ! Θβοθηΐθ5 
[ὈΓΠ]ὰ5. ΟἿΠὲ ΠΟΥ 115 ρογμἀγθηΐ : 564 ΠΙοηΐ φαληία ἰπ μός ρ6- 
Π6γῸ δοία 518 Ἰπ! σία ΡΛ") 680 ΔΗΪ ΙΔ ἀν ΘΒ. ΠῚ, οἰβὶ ΓῸ5 ρ] υγ]- 
θῈ15. ᾿ἴβᾳιθ δαι]5 ἀρΘΓ 5. ΠΡΡΟΓαΠ Ορϊπιοτγιιπὶ οοπδίαϊὶ ἐπα ο 15. 
Ουιϊβ δηΐπι, τὖ μάιοὶβ ἀθίμιη σἂν ΘΧΘρ]18, ογθάδί, εἰ {116 βουὶ- 
Ρ5θυ ἑππεῖς οἱ 511}}}|, Πθυ] ρο556 τὸ Πἰθγΐ οριίπιϊ Μοάϊοθιις οἱ 
νεποίῃβ ἰδηΐιη. Π0Π οΟπϑίδηϊον δχῃΐθθαηι ἕππῆς., δαηάδι ἰἃ- 
6. ᾿Ιά6 1 [ὉΤΙΏΔ ΠῚ Αἰτ]οᾶ πὶ Υἱχ Π54αᾶΠῚ ἰπ 110 ἐδ ἢθο σΘη6 16 
ΠΟΙΉΪηαἰἶνῸ ΧΙ ΠΘη 65, δι (5 Δοοιβαίἑνοα. ΠΟΙηΪηι ΠῚ ἴῃ εὺς 
Ομ ΒΔ 6. ἃ}) 60 ΠἸ΄ΟΧΟ5 μι} 1 ἰῃ ἑας, 8566 5616} 80, 28, ὅ, 
ΒΟΓΙ ΒΙ586 Θποπ) τραπτεζξεῖς ἢ Αὐΐ 4158, φιοὰ νρηρίι5 βαθρίβ- 
βπιθ δχμῖθοὶ ἁϑροέξειν, ΠΡτατὶὶ ΡΟ 5. Ῥαΐαθ] αιάπι ΠΙΟ 5 
ΡΓορίογθα φυοά ἰάθιη 1106} 41} οὐκ 5ογγαί ἀδηΐο ἰάθπὶ νϑυθιιπι 
Οἱ ΒΡ ΡΠ ΛΠ ΙΘΠ6Πι. 4ῈΘΠ) οἰΐδ ἀρὰ Αἰἰἰοο5 ἰΐὰ ὈΡΙ4ὰ6 
ἈΒΡΘΙῸ 510 5{Πππθυιηΐ ΠἰθγανῚΪ αὶ πθ ἀρὰ ΑΓ βίο ρ μά ηθ πὶ ψυϊάθ πη 
ϑρίγαία ἁηΐθ ἀϑροίξειν ρρᾶγθαΐ ρΓῸ ἰθπαΐ οἱ ΟἸηἶἷΠ0 Πι15- 
4 ἀρὰ Ππὶ βουνᾶίι8 511 ΔΒΡΟΓ 4ὰ6 πὶ ΧΘΠΟρῃοηὶ νἱπαϊοαὶ 
ΟΡτηι}5 1 πλ}}}{15 Ογγορδαάϊαθρ ΠΡ 6 ΕΥ]ΔΠ ΘΗ 8 8} Δαΐ οἱ ΟΓ0- 
αἰ} }}6. νι ἀοθῖταν ΠΙΟΠ πὶ βου ρβίββα ποὴ ἦσαν, 864 ἤεσαν, ρῥτο- 
ΡίοΓθὰ αιιο ἀρὰ Π]Πὰπὶ Ταοααθ υἱ ἀρ ΡΙΘΡΌΒαι6 ΑΓἸΘΟΡῸΙῚ 
ἴπ ποὺ οοηβθηϊαηι ᾿ἰθγὶ ἤθὸ πἰδὶ θὲ ργὸ ἤσαν ἀροθρὶς ΠΡ γὰ- 
Εἶι.5, ΓΘ] οία Θ5ὶ [ΟΡηὰ γΓροία ν 



ΡΕΑΒΕΑΤΊΙΟ. ΧΧΙ 

Εἰ φυδησιδη ἢΐο, αιιδπίιμνὶ5 ἀϊδ]οοιὶ Αἰἰΐοαθ β(ιάϊο- 
5.5, ΠΟΙΠΠ 5 ἴθ ΓΘ 5. ἰΐὰ 68ὲ ἰὩρϑ5 αὐ Μοηδηρὶ μροίἑ5 
υδι Αὐἰβίορ δ δΐ ΤῊ ον 15. ΘΧργ ββοῦῖς Αἰἰοἰδιηιη, νο- 
{ὸ| φασμι ἰογ Ϊὰ5. Ρ] ΓΑ} 15. ἱπηρογα νου ΠΧ ἴῃ ὡσὰν, πα5- 
4υδπ πῃ ὧν, οἱ «Αἰϊὰ παχὰ ράμοᾶ ἀϊχὶς 486 ῬΒΡΥΠΙΟΠΟ. ΒΠΘιὰ 
πιονίβϑθηί, ἱπάϊρπας, (πη η 68 4υϊ ΠΡΡΑΓΙογι πιοάο εὑρόμην 
οἱ ἠδυνάμην πιοάο εὑράμην οἱ ἐδυνάμην οἱ {υἸ!αδη πὶ δοάθιη- 
46 τη060 ἴῃ 4115. την} {15 ροοσαηί απ Ππιᾶΐ (Θπηθ να 6 πὶ]. Αἰ(4ι6 
οἰβὶ 115. ἴῃ ρᾶΡ θ5 486 ΘΟΙΟσΓΙΟΡ απ (ΘΒ Δ} {1 ΟΥ̓} δαὶ 
ΧΙΡΒΜΠ  ΐ Θρ ΓΟΠ}15 δαπΐ οοηβογναίαθ οἱ 586ρ6 ἀδργαναΐδο ἤοτγὶ 
Ροίαϑι αἱ ὀρογὰ Ππάαϊιν. ΟἸπ θι15 δὰ οοηβιιθί ἀπ 6᾽5 ΓονῸ- 
οἁπἶβ, ἰἀτη θη ἴῃ ΠΠΡΓῚΝ ἰΠΘΡΤΙῚ5. ΥἹΡΊΠΓΙ 4 Π41|6 ὁρῸ οἱ ΓΘΒΕ{{π| 
ΒΆΘΡΟ 5ι1ἃ5 6ἱ [ὉΓΠ]85 οἱ ΔΡ}}15 {απ ἴδοὶ μι Γοϑιϊποη 85. 
ἢ6 φυΐδιῖθ {πππιπὶ δἰ πρι αι 5.10 5᾽π ἰσοῸ ἀϊοίιγιι5, νοῦ Πἷο 
ἰδ 98 Π) Γ65 ἀϊιὰ5 ἀιυΐθιι5 πὶ 411} τη} γοοθηςοντ ᾿ΐὰ ὨΪο Ὠδιά 
ΡΆ.}1Ὸ τηδίου θη {τπιᾶπὶ ἀϊι ΓΘ αἰ τη 65 ἱπη ρθη 556 νἱάθίιν ἀϊ- 
Ἰσϑηί μη, ογαβίη οἱ δἰ δίοπθμμ. Ουδγιμη ΠΠ|ὰπὶ {αππὶ ΠΡ] ἴῃ 
ΤῊ} ἰ5. ΡΙΌΡΟ οΟηδίδηϊο βογνθηΐ, Θροα8 οχ Ορίϊπηο0 586 0115 
γϑϑε(πιογίπὶ οἰΐαπι ἰπ γὰγιουίθα5. φυϊθιιδάδη), αἱ ἰπ τάκ ρτὸ τὰ 
ἐκ ὅ2, 81, 2, 5815 δδί ργοθάθ}}]6 ἀἰδογοβὶη ᾿ἰβάθμ οογίθ ἴῃ [Ὁ Υ- 

Τ0}15., 5 σα δὶ οδί βογναία, (0]] πη} 6556 ρα ΓΙ (6 αἴπι6 Πἰαί πὶ 
᾿ἴπ ΤΠ] }Π 15. οαπ ΘΠ 5106 Αἰ οΓηδηΐθη. ΟΠ Θ οἴδι ΠΟῸῚ ἰΐαᾳ ονϊίανὶ! 
Ὀῖο αὐ ΠΟΠΠΆΠ1105 οἰΐδηι γθοθηζογιπι μοάϊθ οοηϑίαι {Πρ 1556, (α]- 
Βυιδάδπι ἰδιη 6} ἰῃ ΘΘΠΟΡ 115. Πα παιδμι νἱἀθίμ δά πη 5ῖ5856, νϑ]αΐ 
ἴῃ ΡΓΔΘΡΟΒΙ ΠΟΙ ΡΒ ἱ ἴῃ νοσϑίθῃ ἀδϑι θη 115, οἱ ἀμφί; δια, ἐπὶ 
οἱ το φαΐβ, ἰΐοπι ἴῃ ραγίϊ 15 ΠΟηπ.}115, αἱ ἀλλὰ οἱ ἕνα Δ} 5186. 
Νϑαια ᾿π0{}}15 6ϑὶ Πᾶσι ΓΘΡΕ 4αδη την 15 ΘΧ ἢ ππἢ Οὔ δου ναίϊο 
δὰ οοδγριοηάδ ἰπί ον} οἰ ΪὰΠη δνδν]ογὰ ν 4. Πῖργο 38, 87,4 
φάσκῃ ἱπ ΘΟ οἰ νιι5. 51 ἀς ΒομηΔηΪ8: Μήτε εὐδαιμονίαν ἄλλο τι 
ἢ τὸ τὰ δέοντα πράττειν νομίζοντες, μήτε δυστυχίαν αλλο τι 
ἢ τὸ μετὰ εὐπραξίας ἡσυχάζειν ἡγούμενοι, Ἰδπο ΒΘ ΙΘΠ8 θ0ἀ- 
ἀοἴτιι5. Ποὺ Πἰπλίππ) 6558 ΘΟὨΐΘοἶ(, χαρά ργαθοθάθηιὶ τὸ τὰ δέ- 
οντα πράττειν τοβροπάοί, ἀπραξίας. Νος ἀυθίιπ εὐπραξίας 
ΠΠΡΡΑΡῚΪ 6556 θυ θη ΟΟΥΓΘΟΙΙΟΠΘΙΏ Οἰἶτι5 αυοά ἱηνθηοΡγδΐ μεταπρα- 
ξίας. ἰὰ 681 μετ ᾿ ἀπραξίας. ΠΪο δηΐπὶ 6416 μετὰ ογδΐ βου - 
Ρίαγιια οὐπὶ Πίαία ποι εὐπραξίας ἀϊοίαγι5 ργὸ εὐπραγίας, 
4ιὰ ὑπὰ ᾿ΠΠ6 ΓὈΓΠηᾶ αἰ}, Πβαιιαμη Δ] 6 γα, αἱ 1105 ἃ  [ΘΡα Γὰ 
1.505 ΔΙίογα ἃ 5{1π|11586 ΟὈδαγναίαπι οἱ ἃ ῬΠοίΪο οἱ ἃ} πο 5 δ 
ΤΠ65. δίορῃαπί. ξ »-- ὌΝ 



ΧΧΙΠ ΡΗΑΈΒΒΑΤΙΟ, 

δορὰ {πὰ Ὦϊο ἴῃ ΟΠΙΗΪ ᾿00 ΓΟΡῚΠΙ ΘΘΉΘΓΘ ΠΟΠ ΠΪΠῈ15 [Ὁ ΓΘ 
{πᾶπὶ Ρ]ΟΡΙ416. ΤΘΟΘΠ ΠΟΛ ΡΟ ΘΡοίαΡ [π|586. ΤΠ θη 5, [ἃ- 
Οἴιπι Θ5ἢ τ|ῦ ΔΠρ}} ΟΡΟΡῚΒ το  ψαΐαθ, {πὸ ποη ἰ ΓΘ] οἰ ἴον νθίθγο 5 
651 Δοιη] αἰ }5 Υ̓ΔΘΟΟΥΙΠῚ ἢ βίου 05, δἰ ἰά πη ροϑ8ὲ οοπίθηϊα ΡΘΡ 
(γα 56 οι] πη] οὐ β(υϊα οἱ τη ΠΠΘηὰ ἴᾷπι οοΓγθοία ν᾽ εἶα Βαϊ 
οχῖσιιο δἰθο ΘΟΛΠ ΠΕΠΊΘΡῸ [ὉγΡ ΠΡ ἰηἰροίαθ, (6 αΐθι5. δαΐ 
ΘῈ] ΑΕ15. ἃ 116 Δ} ΡΟΡΓῸ (ΟΠ ΠΘη({15. 510 τ] ΟΡ Ιθσο ἃρσοπά μι). 



ΕΚΤΩΝ ΠΡῸ ΤΟῪῚ ς 

ὁ δὲ Ζίων φησὶν ὅτι σπουδὴν ἔχω συγγράψαι ἷ 
πάνϑ'᾽ ὅσα τοῖς Ῥωμαίοις καὶ εἰρηνοῦσι καὶ πολεμοῦ- 
σιν ἀξίως μνήμης ἐπράχϑη, ὥστε μηδὲν τῶν ἀναγ- 
καίων μήτε ἐκείνων τινὰ μήτε τῶν ἄλλων ποϑῆσαι. 
γε γ. ὅθ9. 

.. πάντα ὡς εἰπεῖν τὰ περὶ αὐτῶν τισι γεγραμ- 5 
μένα, συνέγραψα δὲ οὐ πάντα, ἀλλ᾽ ὅσα ἐξέκρινα. 
μὴ μέντοι μηδ᾽ ὅτι κεκαλλιξπημένοις, ἐς ὅσον γὲ καὶ 
τὰ πράγματα ἐπέτρεψε, λόγοις κέχρημαι, ς τὴν ἀλή- 
ϑειαν αὐτῶν διὰ τοῦτό τιβ ὑποπτεύσῃ, ὅπερ ἐπ᾿ ἄλ- 
λων τινῶν συμβέβηκεν᾽ ἐγὼ γὰρ ἀμφότερα, ὡς οἷόν 

τε ἦν, ὁμοίως ἀκριβῶσαι ἐσπούδασα. ἄρξομαι δὲ 
ὄϑενπερ, τὰ σαφέστατα τῶν περὶ τήνδε τὴν γῆν. ἣν 
κατοικοῦμεν, συμβῆναι λεγομένων παρελάβομεν. 

τὴν χώραν ταύτην. ἐν ἢ τὸ τῶν Ρωμαίων ἄστυ 
πεπόλισται ... ΜΝ μ. 135. 

φ9 

1 1, 6. οοάοχ οἰϊπι Ῥεοϊγοβοίδπαβ, 4υὶ Οοπδίδποπι ῬοΥρν - 
τορσοηϊί. ᾿ἰχοογρίοσαπι {ἰς{ὰ] πὶ θ)6 νἱγίμ! 8. οὐ ΥἹι118. οοπὶ- 
Ρἰϑοεἴίατ. ϑεγνδίαπι παπο π᾿ ΙΒ] οοα ρυθ] θα Τ᾽ υγοποηβὶ 
ῬΡοβύ ρῥυϊπείρεπι Ἡ. Ὑ᾽ δ]ϑβϑὶὶ εοἀϊζίΐοποπι, ῬΑΥ 5115 ἃ. 1054, ἀ1|1- 
σοπηίίι5 σοπίμ 1 Εἰ, αὙο5 οὐ ἀθβουῖρϑβὶξ πῃ δαϊζίίοπο θ᾽ οπ 5 Οδ5- 
511 Ῥαγί βία ἃ, 1840, υοἱ]. 1, Ρ. ΕΚΥΠῚ βοαᾳᾳ. Επια οοάϊοσεπι ἱπ 
ἱρβίυβ ϑὰπὶ ἱπιροσγαίουϊβ βουὶρίιπι οἰ βάθια ὰθ ΘΧΘΠΙΡΙΔΥΪΒ 
Ῥαγίοπι 6586 ουϊὰ5 Ὗίϊζοδπιιβ οοποϊπ0 ΠπΠοπιΐπδπαι5 οβίθπαϊ 
Ρτδοίαίϊοπο δὰ ἰοάουὶ δὰ. Ῥαγὶβ. ἃ. 1844, νυοἱ]. 2. 

δ ἢ, 6. 1) δογαπάοπι ΕἰΧοογρίογαπι {ἰζα] πὶ [)6 5βοϑηίθπ  ΐϑ 
ΟΡ] οΧὰΒ οοάοχ ρα πιρϑοϑίι8 Ὑ αίϊοαπιι8 π, 78, Θαθπι ααὐὶ 

ὍΙΟ σΑΒΒΙΒ, 1. 1 
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Αὐσονία δὲ κυρίως, ὡς Δίων γράφει ὁ Κοκ- 
κειανός, ἡ τῶν Αὐρούγκων γῇ μόνη λέγεται, μέσον 
Καμπανῶν καὶ Οὐόλόκων παρὰ ϑάλασσαν κειμένη. 
συχνοὶ δὲ καὶ μέχρι τοῦ Ματίου Αὐσονίαν εἶναι ἐνό- 
μισαν. ὥστε καὶ πᾶσαν τὴν Ἰταλίαν ἀπ᾽ αὐτῆς 4ὑ- 
σονίαν κληϑῆναι. 15. ΤερίΖ. δὰ ΠΥΘΟΡΙΡ. 44 εἰ 61, 702. 

ἔνϑα νῦν ἡ Χώνη ἐστί, “χωρίον ἦν πρότερον λε- 
γόμενον Οἰνωτρία, ὅπου ὁ Φιλοχτήτης κατῴκησε 
μετὰ τὴν τῆς Ἰλίου πόρϑησιν, καϑὰ Διονύσιος καὶ 
Δίων ὁ Κοκκειανὸς καὶ πάντες οἷ τὰ ἹΡωμαϊκὰ γρά- 
φοντες ἱστοροῦσιν. ἰάδῃι ν. 912. 

οἵ γὰρ Ἰάπυγες καὶ Ἄπουλοι περὶ τὸν Ἰόνιον κόλ- 
πον οἰκοῦσιν. ᾿ἡπούλων δὲ ἔϑνη κατὰ τὸν Ζίωνα ᾿ 
Πευκέτιοι. Πεδίκουλοι, καὶ ΖΙαύνιοι καὶ Ταραντῖνοι 
καὶ Κάνναι. 4ιομήδους πεδίον ἔστι περὶ τὴν ᾿άπου- 
λίαν τῶν Ζαυνίων. ἡ δὲ Μεσσαπία καὶ Ἰαπυγία 
ὕστερον Σαλεντία, εἶτα Καλαβρία ἐκλήϑη. ἡ δὲ 4ρ- 
γύρφιππα πόλις τοῦ Διομήδους ἀμ ̓Δπούλοις 
ἼἌρποι. ἰάθπι ν. 008 οἱ 802. 

ὅτι περὶ Τυρσηνῶν φησὶν ὁ Ζέίων “ταῦτα γὰρ 
καὶ προσῆκεν ἐνταῦϑα τοῦ λόγου περὶ αὐτῶν γεγρά- 
φϑαι ἕτερα (ἄπδδ νοὶ] ἰγ65 Π6γἂθ δνδηϊδο) ἄλλο τὶ καὶ 

αὖϑις αὖ ἕτερον, ὅτῳ ποτ᾽ ἂν ἡ διέξοδος τῆς συγ- 
γραφῆς τὸ ἀεὶ παρὸν εὐτρεπίξουσα προστύχῃ, κατὰ 
καιρὸν εἰρήσεται. τὸ δ᾽ αὐτὸ τοῦτο καὶ περὶ τῶν 
ἄλλων τῶν ἀναγκαίων ἀρκούντως ἔχοντες᾽ τὰ μὲν 

ΡΥΪπιβ οἀϊάογαί Α. Μαῖα ἴῃ δουῖρίογαπι νείθσαπι πονὰ Ο0]- 
Ἰεοίΐοπο το]. 2, Βοπιδο ἃ. 1827, αυ038 σΟΙΙΠιϊδογαῦ ΟΥΤΟΥ68, 00- 
ἀΐοθ ἀθπο δχοῦβ80 οουγοχὶί φησ, νὰπ Ἠογυνοσγάθη ἴῃ ρ!οϊ- 

Ἰερίο γαίϊζοαπο Πιρὰ, Βαί. 1860, 2) Θ΄ Ἂοσε5 ΡΙαπυάθδο δὲ 

80 Αποηυπῖο δος! ΕἸου ρὶϊ οοάϊοο8 ναι οδηὶ, ὑπά6 Ὠίοπεα 
αιαράδπι εὐϊάοτγαίὶ Νίαϊυβ ἰδιάθη Ρ. 27 β6ᾳ6. 
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γὰρ τῶν Ῥωμαίων πάντα κατὰ δύναμιν ἐπέξειμι, τῶν 
ὃὲ δὴ λοιπῶν τὰ πρόσφορα αὐτοῖς μόνα γεγράψε- 
ται. ΜΝ. ". 136. 

οἵ γὰρ Λίγυες τὴν παραλίαν ἀπὸ Τυρσηνέδος 
μέχρι τῶν ᾿ἄλπεων καὶ ἄχρι Γαλατῶν νέμονται, ὥς 
φησι “4“έίων. ἴ5. ΤτοίΖ. δὰ Τιγοορῆν. 1312. 

Εὔανδρος ᾿“ρκὰς ἀπὸ Παλλαντίου ἐστάλη μετὰ 
᾿ρκάδων εἰς ἀποικίαν, καὶ παρὰ τῷ Θύβρι πόλιν 
ὥκισε, Ρωμαίων μέρος τῆς καϑ᾽ ἡμᾶς πόλεως. καὶ 
ὄνομα ἔσχε Παλλάντιον κατὰ μνήμην τοῦ ἐν ᾿άρκα- 
δέχ χρόνῳ δὲ ὕστερον μετέπεσε τὸ ὄνομα ἐν ἀναι- 
ρέσει γραμμάτων τοῦ τε λ καὶ τοῦ ν. Μαΐὶ ϑρίοἰ!οβ. 
Ἀοιη. νο]. 5 Ρ. 4θ4. 

Δίων καὶ Διονύσιος γράψνυσι τὰ τοῦ Κάκου. 
Τχείζ. Ηϊβί. δ, 21. 

Αἰνείας ἀπὸ “Μακεδονίας ἦλθεν εἰς Ἰταλίαν, ἣ 
πρὶν Ἴάργεσσα ἐκαλεῖτο, εἶτα Σατυρνία ἀπὸ τοῦ Κρό- 
νου, Σατύρνος γὰρ ὁ Κρόνος παρὰ Ῥωμαίοις. εἶτα 
“Αὐσονία ἀπό τινος Αὔσονος, εἶτα Τυρρηνία. εἶτα 
ἀπὸ Ἰταλοῦ τινός, ἢ ἀφ᾽ ἑνὸς ταύρου τῶν Γηρυό- 
νου ἀγομένων παρ᾽ Ἡρακλέους καὶ ἀποσκιρτήσαντος 
τῆς ἀγέλης καὶ ἀπὸ Ῥηγίου διανηξαμένου εἰς Σικε- 
λίαν. εἰς πεδέον Ἔρυκος Ἐλύμων βασιλέως, υἱοῦ 
δὲ Ποσειδῶνος, Ἰταλία ἡ χώρα ἐκλήϑη᾽ ἰταλὸν γὰρ 
Τυρρηνοὶ τὸν ταῦρον καλοῦσιν. οὕτως οὖν Ἰταλία 
ἡ χώφα ἐκλήϑη, ἧς πρῶτος Πῖκος ἐβασίλευσεν. εἶτα 
υἱὸς αὐτοῦ Φαῦνος, ὅτε καὶ ὁ Ἡρακλῆς ἐκεῖσε μετὰ 

τῶν λοιπῶν τοῦ Γηρυόνου βοῶν παρεγένετο. καὶ 

γεννᾷ “ατῖνον ἔκ τῆς Φαύνου γυναικός, ὃς ἐβασί- 
λευσε τῶν ἐκεῖσε, καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ " Δατῖνοι πάντες ἐχκλή- 
ϑησαν. πεντηκοστῷ δὲ πέμπτῳ ἔτει ἀφ᾽ Ἡρακλέους 4 
οὗτος ὁ “Αἰνείας. μετὰ τὴν τῆς Τροίας ἅλωσιν εἰς 
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ς ᾿ Ἰταλίαν, ὡς ἔφημεν, καὶ “ατίνους παρεγένετο. περὶ 
Δαύρεντον δὲ προσώκειλε τὸ καὶ Τροίαν καλούμενον, 
περὶ Νουμίκιον ποταμόν, ἔχων καὶ τὸν ἐκ “Κρεούσης 
υἱὸν αὑτοῦ “Ἵσκάνιον ἢ Ἶλον᾽ ὅπου φαγόντων τῶν 

μετ᾽ αὐτοῦ τὰς τραπέξας σελινίνας οὔσας, ἢ ἐκ τῶν 
σκληροτέρων μερῶν τῶν ἄρτων, οὐ γὰρ εἶχον τρα- 
πέξας, ἔτι δὲ καὶ χοίρου λευκῆς ἀπὸ τοῦ πλοίου αὐ- 

τοῦ ἀποσκιρτησάσης ἐπὶ τὸ ἀπ᾽ αὐτῆς ᾿Δλβανὸν ὄ ΧΩ 
καὶ τριάκοντα τετοκυίας, ἧπερ ἐδήλου ὃ ὅτι τριακοστῷ 
ἔτει οἵ παῖδες αὐτοῦ καὶ γὴν καὶ κράτος ἄμεινον 

ἕξουσιν, ἐπαύϑη τῆς ἀλητείας, ἐκ χρησμοῦ τοῦτο 
προακηκοώς. ϑύσας δὲ καὶ τὴν χοῖρον παρεσκευάξετο 
κτίσαι πόλιν. ὁ δὲ Λατῖνος τοῦτον οὐκ εἴα ἡττη- 
ϑεὶς δὲ πολέμῳ δίδωσιν Αἰνείᾳ πρὸς γάμον Λαουι- 
νίαν τὴν αὑτοῦ ϑυγατέρα. Αἰνείας δὲ κτίσας πόλιν 
“αουένιον ὠνόμασε. Ματίνου δὲ καὶ Τούρνου τοῦ 
Ῥουτούλων βασιλέως πολέμῳ ὑπ᾽ ἀλλήλων ἀποϑα- 
νόντων Αἰνείας ἐβασίλευσεν. ἀνῃρημένου δὲ καὶ 
Αἰνείου πολέμω ἐν Μαυρέντῳ ὑπὸ τῶν αὐτῶν Ῥου- 
τούλων καὶ Μεξεντίου τοῦ Τυρρηνοῦ, ἐγκύου οὔσης 
τῆς Αἰνείου γυναικὸς “αουινίας τὸν Σιλούιον, ᾿“σκά- 
νιος ὁ ἐκ Κρεούσης παῖς βασιλεύει, ὃς καὶ τὸν Με- 
ξέντιον πολέμῳ συμβαλόντα νικᾷ τελέως, μὴ δεχόμε- 
νον τὰς πρεσβείας, ἀλλὰ τὰ τοῦ Ματένηυ πάντα εἰς 
ἐτήσιον δασμὸν ξητοῦντα. αὐξηϑέντες δὲ οἵ Λατῖνοι. 
ἐπεὶ καὶ τὸ τριακοστὸν ἔτος ἐνέστη, Λαουινίου μὲν 
ὑπερεφρόνησαν, Ἄλβαν δὲ Αόγγαν ἑτέραν πόλιν ἔκτι- 

σαν ἀπὸ τῆς χοίρου; τοῦτ᾽ ἔστι λευκὴν μακράν, καὶ 
τὸ ἐκεῖσε οφος ““λβανὸν ἐκάλεσαν ὃ ὁμοίως τὰ δὲ ἐκ 
Τροίας ἀγάλματα μόνα πρὸς τὸ Μαουίνιον δεύτερον 
ὑπεστράφησαν. μετὰ δὲ τὴν ᾿Ασκανίου τελευτὴν οὐχ 
ὁ ̓ἀσκανίου παῖς Ἰοῦλος ἐβασίλευσεν, ἀλλ᾽ ὁ ἐκ Δαουι- 
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νέας Αἰνείου υἱὸς Σιλούιος, ἢ κατά τινας ᾿Ασκανίου 
υἱὸς Σιλούιος. Σιλουίου πάλιν ἄλλος “ἰνείας. οὔ 

«ατῖνος, οὔ Κάκπυς. Κάπυος δὲ παῖς Τιβερῖνος. οὗ 
“Ἁμούλιος, οὗ “Δουεντῖνος.. 

μέχρι τούτου τὰ περὶ ᾿λβης καὶ ᾿Δλβανών. τὰ 
δὲ περὶ Ῥώμης ἐντεῦϑεν. ᾿Δουεντῖνος γεννᾷ Νομή- 
τορὰ καὶ ᾿Δμούλιον. βασιλεύοντα δὲ τὸν Νομήτορα 
ὃ ᾿Δμούλιος ἐξήλασε, καὶ Αἰγέστην τὸν Νομήτορος 
υἱὸν ἐν κυνηγεσίῳ ἀναιρεῖ, τὴν δὲ ἀδελφὴν Αἰγέ- 
στου., ϑυγατέρα ὃὲ τοῦ “προρφηϑέντος Νομήτορος, 
Σιλουίαν ἢ Ῥέαν Ἰλίαν ἱ ἱέρειαν τῆς Ἑστίας ποιεῖ; ὡς 

ἂν παρϑένος διαμείνῃ ἐδεδέει γάρ τινα χρησμὸν λέ- 
γοντα ὑπὸ τῶν Νομήτορος παίδων αὐτὸν ἀναιρεϑῆ- 
ναι. διά τοι τοῦτο τὸν μὲν «Αἰγέστην ἀνεῖλε. τὴν 
ὃὲ ἱέρειαν τῆς Ἑστίας ἐποίησεν, ὅπως παρϑένος καὶ 
ἄπαις διαμείνῃ. ἡ δὲ ἐν ἴάρεος ἄλσει ὑδρευομένη 
ἔγκυος γένεται, καὶ γεννᾷ Ῥωμύλον καὶ Ῥώμον. καὶ 
τήνδε μὲν ἐξαιτεῖται μὴ ἀποθανεῖν ἡ τοῦ ᾿Δ“μουλίου 
ϑυγάτηρ, τὰ δὲ βρέφη Φαυστύλῳ ποιμένι, Μαυρεν- 
τίας ἀνδρί, ἔδωκε ῥῖψαι περὶ τὸν Τίβεριν ποταμόν. 
ἃ ἡ τούτου γυνὴ λαβοῦσα ἀνέτρεφεν᾽ ἔτυχε γὰρ αὖὐ- 
τὴν τότε νεχρὸν βρέφος τεκεῖν. αὐξηϑέντες δὲ ὁ 
Ῥωμύλος καὶ ὁ Ῥῶμος ἐποίμαινον κατὰ τοὺς τοῦ 
᾿Αμουλέου ἀγρούς, ἀνελόντες δέ τινας τῶν τοῦ πάπ- 
που Νομήτορος ποιμένων ἐπετηροῦντο. κατασχεϑὲν- 
τος δὲ τοῦ Ῥώμου δραμὼν ὁ ἹΡωμύλος τῷ Φαυστύλῳ 
λέγει. καὶ ὃς δραμὼν τῷ Νομήτορι πάντα διηγεῖται. 
τέλος ἔγνω Νομήτωρ τῆς ϑυγατρὸς αὑτοῦ παῖδας ῦν- 
τας, αὐτούς. οἵ δὲ συναραμένων πολλῶν ἀναιροῦσι 
τὸν “Δμούλιον, τῷ δὲ Νομήτορι πάππῳ αὑτῶν τὴν 
βασιλείαν τῆς "Ἄλβης παρασχόντες αὐτοὶ τὴν Ῥώμην 
κτίξειν ἀπήρξαντο, ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει τῆς Ῥωμύλου 
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ἡλικίας. πρὸ δὲ τῆς μεγάλης ταύτης Ῥώμης, ἣν 
ἔκτισε Ῥωμύλος περὶ τὴν Φαυδτύλου οἰκίαν ἐν ὄρει 
Παλατίῳ, ἑτέρα τετράγωνος ἐκτίσϑη Ῥώμη παρὰ Ῥώ- 
μου καὶ Ῥωμύλου παλαιοτέρων τούτων. 15. Τερί. 

᾿ δ ΓΙ γοορίη", 1282. 

ἐφ 

σι 

οὐ γὰρ ἔστιν οὔτε προϊδέσϑαι πάντα ἀν- 
ϑρώπῳ ὕντι οὔτ᾽ ἀποτροπὴν τῶν ἀναγκαίως ἐσομέ- 
νων εὑρεῖν᾽ τιμωρούς τινας τῆς ἀδικίας αὐτοῦ ἐκ 
τῆς κόρης ἐκείνης γεννηϑῆναι. Ν γν. 136. 

ὅτι Ῥωμύλος ἐπὶ τοῦ Παλλαντίου τὸ τῆς μελλού- 
σης ἔσεσϑαι Ῥώμης σχῆμα διαγράφων ταῦρον δαμά- 
λει συνέξευξε, τὸν μὲν ταῦρον ἔξω πρὸς τὸ πεδίον 
νεύοντα, τὴν δὲ δάμαλιν πρὸς τὴν πόλιν, συμβολικῶς 
διὰ τούτων εὐχόμενος τοὺς μὲν ἄνδρας φοβεροὺς εἷ- 
ναι τοῖς ἔξω, τὰς δὲ γυναῖκας γονίμους καὶ πιστὰς 
οἰκουρούς. εἶτα βῶλον λαβὼν ἔξωϑεν ἔσω ῥέπτει τῆς 
πόλεως, εὐχόμενος ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων τὰ ταύτης 
αὔξειν. ΜΝ Ρ. 527. 

ὅτε στασιάσαντες πρὸς ἀλλήλους Ῥέμος καὶ Ῥω- 
ὕλος ἔκδηλον ἐποίησαν ὅτι τινὲς καὶ πάνυ ἀσφαλέ- 
στερον τοὺς κινδύνους τῶν εὐτυχιῶν συνδιαφέρου- 

σιν. ΝΜ». 136. Περὶ Ῥωμύλου καὶ Ῥέμου Διονύσιος 
ὁ ̓ Ζλικαρνασσεὺς ἱστορεῖ, Δίων τε καὶ Διόδωρος. 
ἴῖο. ΤΖοίζ. 8080}. ἰπ χορ. ἤομῃῃ. Π]. Ρ. 141, 20. 

καὶ αὐτοί τε ἐξέμαϑον καὶ τοὺς ἄλλους ἐξεδίδα- 
ξαν ὅτι οὔϑ᾽ οἵ τιμωρούμενοί τινας κατορϑοῦσι πάν- 
τῶς; ὅτι προηδίκηνται, οὔϑ᾽ οἵ παρὰ τῶν κρειττό- 
νῶν ἀπαιτοῦντές τινα ἀπολαμβάνουσιν αὐτά, ἀλλὰ 
πολλάκις καὶ τὰ λοιπὰ προσαπολλύουσιν. Ν ἰν. 

ὅτε ἡ Ἑρσιλία καὶ αἵ ἄλλαι ὁμόφυλοι γυναῖκες 
τηρήσασαί ποτε ἀντιπαρατεταγμένους σφᾶς κατέδρα- 
μον ἀπὸ τοῦ Παλατίου μετὰ τῶν παιδίων, ἤδη γάρ 
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τινα ἐγεγένητο. καὶ ἐς τὸ μεσαίχμιον ἐξαπίνης ἐσπε- 
σοῦσαι πολλὰ καὶ οἰκτρὰ καὶ εἶπαν καὶ ἐποίησαν᾽ 
ποτὲ μὲν γὰρ πρὸς τούτους ποτὲ δὲ πρὸς ἐκείνους 
βλέπουσαι “τέ ταῦτα ἔφασαν “ ποιεῖτε, πατέρες; τί 
ταῦτα. ἄνδρες; μέχρι ποῦ μαχεῖσϑε; μέχρι ποῦ μι- 
σήσετε ἀλλήλους; καταλλάγητε τοῖς γαμβροῖς. κα- 
ταλλάγητε τοῖς πενϑεροῖς. φείσασϑε πρὸς τοῦ Πα- 
νὸς τῶν τέχνων, φείσασϑε πρὸς τοῦ Κυρίνου τῶν 
ἐγγόνων. ἐλεήσατε τὰς ϑυγατέρας, ἐλεήσατε τὰς γυ- 
ναῖκας᾽ ὡς εἴγε ἀκαταλλάχτως ἔχετε καί τις ὑμᾶς 
σκηπτὸς μανίας ἐμπεσὼν οἰστρεῖ. ἡμᾶς τε, δι᾽ ἃς 
μάχεσϑε, προαποκχτείνατε,. καὶ τὰ παιδία ταῦτα, ἃ 
μισεῖτε, προαποσφάξατε, ἵνα μηδὲν ἔτι μήτ᾽ ὄνομα 
μήτε σύνδεσμον συγγενείας πρὸς ἀλλήλους ἔχοντες 

κερδάνητε τὸ μέγιστον τῶν κακῶν, τὸ τούς τε πάπ- 
πους τῶν παίδων καὶ τοὺς πατέρας τῶν ἐγγόνων φο- 
νεύειν. ταῦτά τε ἔλεγον καὶ τὰ ἱμάτια καταρρηξά- 
μεναι, τούς τὲ μαστοὺς καὶ τὰς γαστέρας γυμνώσα- 
σαι, αἵ μὲν αὐταὶ τοῖς ξίφεσί σφων ἐνέχριμπτον, αἵ 
δὲ καὶ τὰ παιδία αὐτοῖς προσερρίπτουν, ὥστε ἐκεί- 
νους καὶ ἐξ ὧν ἑώρων κλαῦσαι καὶ τῆς μάχης ἐπι- 
σχεῖν καὶ ἐς λόγους αὐτοῦ, ὥσπερ εἶχον, ἐν τῷ κο- 
μιτέῳ δι᾽ αὐτὸ τοῦτο κληϑέντι συνελϑεῖν. ΜΡ. 137. 

τρίβους τριττὺς ἢ τρίτον μέρος. τρισχίλιοι γὰρ 
ὄντες ὁπλῖται Ῥωμύλου, ὥς φησι Δίων ἐν τῷ πρώτῳ 
λόγῳ τῆς ἱστορίας, εἰς τρεῖς ἐνεμήϑησαν μοίρας κλη- 
ϑείσας τρίβους, τοῦτ᾽ ἔστι τριττύας. ἃς καὶ φυλὰς 
ὠνόμασαν Ἕλληνες. ἑκάστη δὲ τριττὺς εἰς δέκα διῃ- 
ρέϑη κουρίας ἤτοι φροντιστήρια᾽ κοῦρα μὲν γὰρ ἡ 
φροντὶς λέγεται, καϑ᾿ ἑκάστην δὲ κουρίαν συνιόντες 
οἵ εἰς -αὐτὴν τεταγμένοι τινὰ τῶν καϑηκόντων ἐξ- 
ἐφρόντιζον. λέγονται δὲ καϑ᾿ Ἕλληνας αΐ κουρίαι 
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φρατρίαι καὶ φατρίαι, οἷονεὶ ἑταιρεῖαι, ἀδελφότητες. 
συναλλάγματα, συστήματα, παρὰ τὸ τοὺς φρατριάξον- 
τας φράξειν ἢ φαΐένειν ἀτρέστως καὶ ἀφόβως ἀλλή- 
λοις τὰ ἴδια βουλήματα᾽ ὅϑεν καὶ φράτορες οἵ πα- 
τέρες ἢ συγγενεῖς ἢ διδάσκαλοι. οἵ τῆς αὐτῆς φρα- 
τρίας μετέχοντες. τάχα δὲ καὶ ἀπὸ τῆς Ῥωμαϊκῆς 
μετηνέχϑη λέξεως τοῦ φρᾶτερ. ὃ δηλοῖ τὸν ἀδελφόν. 
ΑἸοΒβαγ. Νοηλ. [0 8οὶ. 

πολὺ γὰρ διαφέρει ἐκ καινῆς τινας κατασταϑὴ- 
ναι ἢ καὶ πρότερον οὔσας ἐπικληϑῆναι. ΜΝ». 187. 

ὅτι ὁ Ῥωμύλος πρὸς τὴν γερουσίαν τραχύτερον 

διέκειτο καὶ τυραννικώτερον αὐτῇ προσεφέρετο, καὶ 
τοὺς ὁμήρους τοῖς Οὐηιεντίοις ... καϑ᾽ ἑαυτὸν καὶ 
οὐχ ἀπὸ κοινῆς γνώμης, ὥσπερ τὸ ολλας ἐγίγνετο. 
ἀγανακτοῦντές τε, ἐπὶ τούτῳ ἀχϑόμενος ἄλλα τε 
ἐπαχϑὴ καὶ τέλος εἶπεν ὅ οτι ἐγὼ ὑμᾶς, ὦ πατέρες, 
ἐξελεξάμην οὐχ ἵνα ὑμεῖς ἐμοὶ ἄρχητε. ἀλλ᾽ ἵνα ἐγὼ 
ὑμῖν ἐπιτάττοιμι. ΜΝ ν. 138. 

Δίων α΄ “οὕτω που φύσει πᾶν τὸ ἀνθρώπινον 
οὐ φέρει πρός τε τοῦ ὁμοίου καὶ τοῦ συνήϑους. τὰ 
μὲν φϑόνῳ τὰ δὲ καταφρονήσει αὐτοῦ, ἀρχόμενον." 
Βεοκκοῦὶ Απροά. ρ. 164, 15. 

Δίων ἐν α΄ “ἐν ᾧ καὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυ- 
χὴν παραβαλλόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐκινδύνευσεν." 1}. 
Ρ. 165, 27. 

τῷ Ῥωμύλῳ καὶ στέφανος ἦν καὶ σκῆπτρον ἀε- 
τὸν ἔχον ἐπ᾽ ἄκρου καὶ φαινόλης λευκὸς ποδήρης, 
ἀπὸ τῶν ὥμων ἔμπροσϑεν μέχρι ποδῶν πορφυροῖς 
ὑφάσμασιν ῥεραβδωμένος, ὄνομα δὲ τῷ φαινόλῃ τόγα, 
οἱονεὶ σκέπασμα, ἀπὸ τοῦ τέγερε, κατ᾽ ἀντίστοιχον᾽ 
οὕτω γὰρ τὸ σκέπειν Ῥωμαῖοι καλοῦσι, καὶ ὑπόδημα 
φοινικοῦν, κόϑορνος ὄνομα αὐτῷ, κατὰ τὸν Κοκκήιον. 
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Ιοδηη 685 δ Γ ΘΠ 5 ᾿γάϊβ Π6 τηδρἰβιγαίθιι5 Βοἷρ. Ἀπ]. 1, 
Ρ. 20 --- 22. 

κατὰ τῆς γῆς γὰρ χέοντες τέφραν ἐκ τῆς ἑστίας 
τῇ ῥάβδῳ ταύτῃ τεχνικῶς ἔγραφον τὰς μαντείας 
βλέποντες πρὸς τὸν ἥλιον καὶ λέγοντες τὸ μέλλον. 
ταύτην τὴν ῥάβδον Πλούταρχος λέτυον ὀνομάζξει, 
λίτουους δὲ Κοκκειανὸς Κάσσιος Ζέων λέγει. 

Ιο. ΤΖοίζ. ΑΙορ: Πιδα 151,28. Οοηΐ. ἔχορ. 1η 1]. Ρ. 70,26. 

ὅτι ὁ Νούμας ὥκει ἐν κολωνῷ τῷ Κυριναλίῳ 
ὠνομασμένῳ ἅτε καὶ Σαβῖνος ὦν. τὰ δὲ δὴ ἀρχεῖα 
ἐν τῇ ἱερᾷ ὁδῷ εἶχε, καὶ τάς τε διατριβὰς πλησίον 
τοῦ Ἑστιαίου ἐποιεῖτο καὶ ἔστιν ὅτε καὶ κατὰ χώραν 
ἔμενεν. Υ η. 569. 

ἐπειδὴ γὰρ εὖ ἠπίστατο τούς γε πολλοὺς τῶν ἀν- 
ϑρώπων τὸ μὲν ὁμοφυές σφισι καὶ σύννομον ἐν ὀλι- 
γωρίᾳ ὡς μηδὲν βέλτιον ἑαυτῶν ὃν ποιουμένους. τὸ 
δὲ ἀφανὲς καὶ ἀλλοῖον ὡς καὶ κρεῖσσον [πέστει τοῦ 
ϑείου] ϑεραπεύοντας, χωρίον τέ τι ταῖς Μούσαις 
ἱέρωσεν ... ΜΝ Ρ. 138. 

ΖΔέων α΄ "βιβλίῳ “ταῦτά τε οὖν ὁ Νούμας ἐνόμι- 
σεν." Βεκκ. Αποοά. ρ. 158, 23. 

[ἔπειτα καὶ] ὅτι δι᾽ ἑαυτῶν τότε κατέστησαν, πί- 
στιν τοῦ ϑείου λαβόντες, κἀκ τούτου αὐτοί τε ἐν 
εἰρήνῃ καὶ πρὸς ἀλλήλους καὶ πρὸς τοὺς ἀλλοφύλους 
παρὰ πᾶσαν τὴν τοῦ Νούμα ἀρχὴν. διεγένοντο. καὶ 
ἐκεῖνος οὐκ ἀϑεεί σφισιν ἐξ ἴσου τῷ. Ῥωμύλῳ ὑπάρ- 
ξαι ἔδοξεν. φασὶ δὲ αὐτὸν οἵ σαφέστατα τὰ Σαβέ- 
νῶν εἰδότες ἐν τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐν ἡ ῃ ἡ Ῥώμη ἐκτίσϑη 
γεγεννῆσϑαι. οὕτω μὲν δὴ δι᾽ , ἀμφοτέρους αὐτοὺς 

καὶ ἰσχυρὰ ταχὺ καὶ εὔκοσμος ἡ πόλις ἐγένετο, τοῦ 
μὲν τὰ πολεμικὰ αὐτὴν ἀναγκαίως ἅτε καὶ νεύκτιυ- 
στον οὖσαν ἀσκήσαντος, τοῦ δὲ τὰ εἰρηνικὰ προσεκ- 
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διδάξαντος, ὥστ᾽ αὐτὴν ἐν ἑκατέρῳ ὁμοέως δια- 
πρέψαι. ΚΟ Ρ. 569. 

Ζέων ὁ Ῥωμαῖος ἀρχαῖόν τινα ἥρωα Ἰανὸν λέγει 
διὰ τὴν τοῦ Κρόνου ξένισιν λαβόντα τὴν γνῶσιν τῶν 
μελλόντων καὶ τῶν προὐπαρχόντων, καὶ διὰ τοῦτο ᾿ 
διπρόσωπον ὑπὸ Ῥωμαίων πλάττεσϑαι᾽ ἐξ οὐ τόν τε 
μῆνα κληϑῆναι Ἰανουάριον, καὶ τὴν τοῦ ἔτους ἀρχὴν 
ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς γίνεσθαι. Οδάγοηιι8 γ0].1, Ρ. 295, 
10 Βεκκ΄΄ 

α΄ βιβλίῳ Δίων “καὶ γὰρ ἐν ἀρχαῖς τισι τελευ- 
ταίων ὀριγνώμενοι καὶ τὰς δαπάνας οὐκ ἀκουσίους 

ὑπομένομεν." Β6ΚΚ. Απορά. ρΡ. 161, 3. 
Δίωνος β΄ βιβλίῳ “δόξαν τὴν ἐκείνων ἐπίπρο- 

σϑέν σφισι τῆς αὐξήσεως ἔσεσϑαι.᾽ Βεκκ. Αηθοά. 
Ρ. 139, 12. 

ὅτι [ὁ Τούλλος καὶ ὁ Μέστιος] οὐδέτεροι συνεχώ- 
ρουν τὴν μετανάστασιν, ἀμφότεροι δὲ τὰ σφέτερα 
περιέστελλον᾽ ὃ τὲ γὰρ Τούλλος πρός τε τὴν φήμην 
τὴν περὶ Ῥωμύλου καὶ πρὸς τὴν δύναμιν τὴν παροῦ- 
σαν καὶ ὁ Φουφήτιος πρός τε: τὴν ἀῤχαιότητα τῆς 
᾿Αλβης καὶ ὅτι καὶ μητρόπολις ἄλλων τε πολλῶν καὶ 
αὐτῶν τῶν Ῥωμαίων ἦν, ἐπαιρόμενοι μικρὸν οὐδὲν - 

8 ἐφρόνουν. δι᾿ οὖν ταῦτα τῆς ἀμφισβητήσεως ἐχεί- 
νης ἀπέστησαν, περὶ δὲ τῆς ἡγεμονίας διηνέχϑησαν᾽ 
ἀστασίαστοι γὰρ ἐπὶ τοῖς ἴσοις ἀσφαλῶς συμβιοῦν 
σφᾶς ἑώρων. τὸν ἐκ τῆς ἐμφύτου τοῖς ἀνϑρώποις πρός 
τὲ τὸ ὅμοιον φιλονεικίας καὶ πρὸς τὸ ἄρχειν ἑτέρων 
ἐπυϑυμίας. πολλὰς ὃὲ χαὶ περὶ τούτου δικαιώσεις 
ἀλλήλοις προσήνεγκον, εἴ πῶς ἐκείνης γε οἱ ἕτεροι 
ὁποτεροιοῦν ἐϑελούσιοι τυῖς ἑτέροις παραχωρήσειαν. 
οὐδὲν δ᾽ ἐπέραναν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ αὐτῆς ἀγωνίσασϑαι 
συνέϑεντο. ΜΝ». 139. 
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ΖΔέωνος βιβλίον β΄ “καὶ μηδὲν ἕτερον δεινὸν 
προσδεχομένοις ἐπιϑέμενος.᾽ ΒοΚΚ. Απροα, Ρ᾿. 139, 15. 

ὅτι ὁ Τούλλος πρὸς τοὺς πολεμίους κράτιστος 

ἐνομίξετο. τοὺ δὲ δὴ ϑείου πάνυ καταφρονήσας 
παρημέλει, μέχρις οὗ νόσου λοιμώδους γενομένης καὶ 
αὐτὸς ἠρρώστησε᾽ τότε γὰρ τῶν τε ἄλλων ϑεῶν δι᾽ 
ἀχριβείας ἐπεμελήϑη καὶ τοὺς Σαλίους τοὺς Κολ- 

λίνους προσκατέστησε. Υ Η. 5θ9. 
ὅτι συνεὶς ὁ Μάρκιος ὡς τοῖς βουλομένοις εἰρη- 

νεῦν οὐκ ἐξαρκεῖ τὸ μηδὲν ἀδικεῖν, οὐδέ ἐστι τὸ 
ἄπραγμον ἄνευ τοῦ δραστηρίου σωτήριον, ἀλλ᾽ ὅσῳ 
τις αὐτοῦ ὀριγνᾶται, εὐεπιϑετώτερος τοῖς πολλοῖς 

γίγνεται, μετεβάλετο᾽ οὔτε γὰρ τὸ ἐπιϑυμοὺν ἡσυ- 

ΓΝ 

οι 

χίας ἰσχυρὸν πρὸς φυλακὴν ἄνευ τῶν πρὸς τὸν πό- ᾿ 
'λεμον παρασκευῶν ἑώρα ὕν, καὶ τὸ τερπνὸν τῆς 
ἀπραγμοσύνης τάχιστα καὶ ῥᾷστα τοῖς πέρα τοῦ και- 
ροῦ σπουδάξουσιν αὐτὴν ἀπολλύμενον ἠἡσϑάνετο. καὶ 
διὰ ταῦτα καὶ καλλίω καὶ ἀσφαλεστέραν καὶ παρα- 
σκευὴν καὶ φροντίδα τῆς εἰρήνης τὸν πόλεμον νομί- 
σας εἶναι, πάνϑ᾽ ὅσα παρ᾽ ἑκόντων τῶν “Ματίνων 
μηδέν σφας ἀδικῶν οὐκ ἠδυνήϑη κομίσασϑαι, παρὰ 
ἀκόντων στρατεύσας ἀπέλαβεν. Ν γΡ. 139. 

“ὅτι Ταρκύνιος πλούτῳ καὶ συνέσει καὶ εὐτραπε- 
λίᾳ πολλῇ πανταχοῦ κατὰ καιρὸν χρώμενος οὕτω τὸν 
Μάρκιον διέϑηκεν ὥστε καὶ ἐς τοὺς εὐπατρίδας καὶ 
ἐς τὴν βουλὴν ὑπ᾽ αὐτοῦ καταλεχϑῆναι,. στρατηγός 
τὲ πολλάκις ἀποδειχϑῆναι, καὶ τὴν ἐπιτροπείαν τῶν 
παίδων αὐτοῦ καὶ τῆς βασιλείας πιστευϑῆναι" καὶ 
γὰρ τοῖς ἄλλοις προσφιλὴς οὐδὲν ἧττον ἦν. καὶ διὰ 
τοῦτο καὶ ἑκόντων αὐτῶν ἐπρώτευσεν. αἴτιον δὲ ὅτι 
πάντα ἀφ᾽ ὧν ἰσχύειν ἔμελλε πράττων οὐκ ἐξεφρό- 
νει, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς πρῶτος ὧν συνεστέλλετο. καὶ τὰ 
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μὲν ἐπίπονα καὶ ἀνθ᾽ ἑτέρων καὶ ἐν τῷ φανερῷ ὑπ- 
ἕμενε, τῶν δὲ δὴ ἡδέων τοῖς τε ἄλλοις ἐθελοντὴς 
παρεχώρει καὶ αὐτὸς ἢ οὐδὲν ἢ ὀλίγα, καὶ ταῦτα 
λανϑάνων, ἐκαρποῦτο. καὶ τῶν μὲν ἀμεινόνων τήν 
τε αἰτίαν ἐς πάντας μᾶλλον ἢ ἐς αὑτὸν ἀνῆγε καὶ 
τὴν ἀπόλαυσιν ἐς τὸ μέσον τῷ δεομένῳ κατετίϑει, 
τὰ δὲ ἀτοπώτερα οὔτ᾽ ἀνέφερεν ἔς τινα οὔτε ἐκοι- 
νοῦτό τινι. πρὸς δὲ τούτοις ἐχαρίξετο μὲν πᾶσι τοῖς 
ἀμφὶ τὸν Μάρκιον ὡς ἑκάστοις καὶ τῷ ἔργῳ καὶ τοῖς 
λόγοις᾽ τῶν τε γὰρ χρημάτων ἀφειδῶς ἀνήλισκε, καὶ 
ταῖς σπουδαῖς. εἴ τίς τι αὐτοῦ δεηϑείη. ἑτοίμως 
ἐχρῆτο φαῦλον δέ τι ἐς οὐδένα οὔτε ἔλεγεν οὔτε 
ἔπραττεν. οὐδὲ ἐς ἀπέχϑειαν ἑκὼν οὐδενὶ καϑέστατο. 
καὶ προσέτι, ἃ μὲν εὖ ὑπό τινων ἔπασχεν. ἐπὶ τὸ 
μεῖξον ἀεὶ ἐλάμβανε, τὰ δὲ δυσχερέστερα ἤτοι τὴν 
ἀρχὴν οὐδὲ προσεποιεῖτο ἢ καὶ φαυλέσας παρ᾽ ἐλά- 
χιστον ἡγε; καὶ οὐχ ὅσον οὐκ ἠμύνατό τινα ἐπ᾽ αὖὐ- 
τοῖς, ἀλλὰ καὶ εὐηργέτει; μέχριπερ καὶ ἐκεῖνον ἐξενί- 
κήσεν. ἐκ μὲν οὖν τούτων σοφίας τινὰ δόξαν, ἅτε, 
καὶ τὸν Μάρκιον καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν πάντας χειρω- 
σάμενος, ἐκτήσατο, ἐκ δὲ δὴ τῶν ἔπειτα ἀπιστεῖσϑαι 
τοὺς πολλοὺς τῶν ἀνθρώπων ἐποίησεν ὡς ἤτοι δολε- 
ροὺς φύσει ὄντας ἢ καὶ πρὸς τὰς δυνάμεις τάς τε 
τύχας καὶ τὴν γνώμην ἀλλοιουμένους. Υ Ρ. 570. 

β΄ βιβλίῳ Ζίων “ὡς δὲ οὐδὲν δ.τι οὐκ ἐπειϑάρ- 

χουν αὐτῷ, ΒεκΙ.. Απροά, Ρ. 1θ4, 19. Οὐπΐ. ΖΟΠΔΓ. 
Υ0]. 2, Ρ. 31, 8 Ριπά. 

Δίωνος βιβλίον β΄ “καὶ τὸν ἀϑελφόν, ὅτι μὴ 
συνήρετο, λάϑρᾳ διὰ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ φαρμάκοις 
ἐξειργάσατο.᾽" 10. Ρ. 139, 17. 

ὅτι ὁ Ταρκύνιος ἐπεὶ ἱκανῶς ὡς καὶ ἀκόντων τυ- 

ραννήσων παρεσκευάσατο, τοὺς δυνατωτάτους πρῶτον 
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μὲν τῶν βουλευτῶν ἔπειτα καὶ τῶν ἄλλων συλλαμ- 
βάνων, πολλοὺς μὲν φανερῶς,, οἷς γε αἰτίαν τινὰ εὐ- 
πρεπὴ ἐπενεγκεῖν ἐδύνατο; πολλοὺς δὲ καὶ λάϑραᾳ 
ἀπεκτέννυε καΐ τινας ὑπερώριξεν. οὐ γὰρ ὅτι τὸν 
Τοὐλλιόν τινες αὐτῶν μᾶλλον ἢ ἐκεῖνον ἠγάπησαν, 
οὐδ᾽ ὅτι γένη καὶ πλούτους καὶ φρόμημα εἶχον. ἀν- 
δρεία τε ἐπιφανεῖ ἢ καὶ σοφία διαπρεπεῖ ἐχρῶντο, 
τοὺς μὲν ἀμυνόμενος τοὺς δὲ προκαταλαμβάνων, 
φϑόνῳ τε καὶ ὑποψίᾳ ἅμα μίσους ἐκ τοῦ μὴ ὁμοή- 
ϑους ἔφϑειρεν, ἀλλὰ καὶ τοὺς πάνυ φίλους τοὺς πρὸς 
τὴν μοναρχίαν οἵ σπουδάσαντας οὐδὲν ἧττον τῶν ἕτέ- 
ρῶν ἀπώλλυεν, νομίξων σφᾶς ὑπό τε τῆς ϑρασύτη- 
τος καὶ ὑπὸ τῆς νεωτεροποιίας, ὑφ᾽ ἧς ἑαυτῷ τὴν 
ἀρχὴν συγκατέπραξαν, κἂν ἄλλῳ τινὶ αὐτὴν δοῦναι. 

κἀκ τούτου τὸ κράτιστον τῆς βουλῆς καὶ τῆς ἱππάδος 
ἀπανάλωσεν. οὐδ᾽ ἀντικαϑίστη τὸ παράπαν ἐς αὖ- 
τοὺς ἀντὶ τῶν ἀπολλυμένων οὐδένα μισεῖσϑαί τὲ 
γὰρ ὑπὸ παντὸς τοῦ δήμου ἐπίστευε. καὶ τὰ τέλη 
ἐκεῖνα ἀσϑενέστατα ἐκ τὴς ὀλιγανθϑρωπίας ποιῆσαι 
ἐπεϑύμει. καὶ τήν γε γερουσίαν καὶ καταλῦσαι παν- 
τελῶς ἐπεχείρησεν, πᾶν ἄϑροισμα ἀνθρώπων, ἄλλως 
τε καὶ ἐπιλέκτων καὶ πρόσχημα προστατείας τινὸς 
ἀπὸ παλαιοῦ ἐχόντων, πολεμιώτατον τυράννῳ νομίέ- 
ξων εἶναι. δείσας δὲ μή πώς οἱ τὸ πλῆϑος ἢ καὶ αὐ- 
τοὶ οἵ δορυφόροι, οἷά που πολῖται ὄντες, ἀγανακτή- 
σει τοῦ τὴν πολιτείαν σφῶν μεϑίστασϑαι ἐπαναστώ- 

σιν, ἐκ μὲν τοῦ προφανοῦς οὐκ ἐποίησε τοῦτο, ἐν 
τρόπῳ δέ τινι ἐπιτηδείῳ καὶ πάνυ αὐτὸ κατέπραξεν. 
οὔτε γὰρ ἀντεσῆγεν ἐς αὐτὴν οὐδένα, οὔτε τοῖς κα- 
ταλοίποις λόγου τι ἄξιον ἐπεκοένου. συνεκάλει μὲν 
γὰρ αὐτούς, οὐ μὴν ὥστε καὶ συνδιοικεῖν τι τῶν 
ἀναγκαίων, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τοῦτο πρός τε τὸν ἔλεγχον 

μέρας 
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τῆς ὀλιγότητός σφων καὶ διὰ τοῦτο καὶ ταπεινότητα 
καὶ καταφρόνησιν ἐξεπίτηδες ἐποίει. τὰ δὲ δὴ πλεῖ- 
στα καϑ' ἑαυτὸν ἢ καὶ μετὰ τῶν υἱέων. τοῦτο μὲν 
ὕπως μηδεὶς τῶν ἄλλων μηδὲν δύναιτο, τοῦτο δὲ καὶ 
κατοχνῶν δημοσιεύειν ἐν οἷς ἐκακούργει. ἔπραττεν, 
δυσπρόσοδός τε καὶ δυσπροσήγορος ἦν. καὶ τῇ ὑπερ- 
οψέᾳ τῇ τὲ ὠμότητι τοσαύτῃ πρὸς πάντας ὁμοέως 
ἐχρῆτο ὥστε καὶ ὑπερήφανος ἀπ᾽ αὐτῶν ἐπικληϑη- 
ναι. τά τὲ γὰρ ἄλλα καὶ αὐτὸς καὶ οἵ παῖδες αὐτοῦ 

τυραννικώτερον ἔπραττον, καί ποτε πολιτῶν τινας 
ἐν τῇ ἀγορὰ καὶ ἐν τοῖς τοῦ δήμου ὄμμασι σταυροῖς 
τε γυμνοὺς προσέδησεν᾿ καὶ ῥάβδοις αἰκισάμενος ἀπ- 

ἔκτεινεν. καὶ τοῦϑ᾽ ὑπ᾽ ἐκείνου τότε ἐξευρεϑὲν καὶ 
πολλάκις ἐγένετο. Υ». δ73. 

Ζίων ἐν β΄ βιβλέῳ “τὸν γὰρ πατέρα πολλὰ καὶ 
ἄτοπα ὡς καὶ τυραννοῦντα καὶ παρασπονδοῦντα φἕ- 
νερώς ἐκ συνθήκης λοιδορήσας. ΒοκΙ. Απροά. Ρ.158,1. 

ὅτι ἐν Ῥώμῃ ϑεμελίων ὀρυττομένων ναοῦ κεφαλὴ 
νεοσφαγοῦς ἀνθρώπου εὐρέϑη λελυϑρωμένη᾽ πρὸς 
ὅπερ Τυρρηνὸς μάντις ἔφη τὴν πόλιν κεφαλὴν πολ- 
λῶν ἐθνῶν ἔσεσϑαι, πλὴν δι᾿ αἵματος καὶ σφαγῶν. 
κἀντεύϑεν᾽ ὁ Ταρπήιος λόφος μετωνομάσϑη Καπιτω- 
λῖνος. Μν». 528. 

ὅτι σημεῖον τὸ μίλιον λέγεται χιλίοις βήμασι με- 
τρούμενον᾽ μίλια γὰρ τὰ χίλια. Μ ρ. 529. 

ὅτι “εύκιος Ἰούνιος, ἀδελφῆς Ταρκυνίου παῖς, 
φοβηϑεὶς ἐπειδὴ τὸν τὲ πατέρα, αὐτοῦ ἀπεατόνει καὶ 
προσέτι καὶ τῆς οὐσίας. αὐτὸν ἀφήφητο, μωρέαν προσε- 
ποιήσατο, εἴ πῶς αὐτός γὲ περιγένοιτο" καὶ )ὰρ εὖ 
ἠπίστατο ὅτι πᾶν τὸ ἔμφρον, ἄλλως τε καὶ ὅταν ἐν 
λαμπρότητι γένους ἦ, δι᾿ ὑποψίας τοῖς τυραννοῦσι 
γίγνεται. καὶ ἐπειδή γε ἅπαξ ἐπὶ τοῦτο ὥρμησεν, 
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ἀκριβέστατα αὐτὴν ὑπεκρίνετο, καὶ διὰ τοῦτο καὶ 
Βροῦτος ἐκλήϑη᾽ τοὺς γὰρ εὐήϑεις οὕτω πῶς οἵ. Δα- 
τῖνοι προσηγόρευον. τῷ τὸ Τίτῳ καὶ "“ἡφροῦντι ὥς τι 
ἄϑυρμα συμπεμφϑεὶς βακτηρίαν τινὰ ἀνάϑημα τῷ 
ϑεῷ φέρειν ἔλεγεν, μηδὲν μέγα ὥς γε ἰδεῖν ἔχουσαν. 
ΝΡ. 139. 

ἐν β΄’ βιβλέῳ Δίων “ἔπειτα ἐν τοῦ Πυϑίου εὑ- 
ρέϑη". Βεκκ. Απροά. ρ. 139,21. 

ὅτι τοῦ Βρούτου τό τε δῶρον [τοὐτ᾽ ἔστι τὴν 
βακτηρίαν] ἔσκωπτον, καὶ ὅτι τοῦ ϑεοῦ τοῖς ϑεωροῖς 
περὶ τῆς τοῦ πατρὸς βασιλείας. ὅστις αὐτὴν διαδέξε- 
ται ἐπερωτήσασι, ϑεσπίσαντος τὸν πρῶτον τὴν μη- 
τέρα φιλήσαντα τὸ κράτος τὸ τῶν Ῥωμαίων ἕξειν, 
τὴν γὴν ὡς καὶ καταπεσὼν ἄλλως κατεφέλησξε, νο- 
μίσας αὐτὴν μητέρα ἁπάντων τῶν ἀνθρώπων εἶναι. 
Μ". 140. 

ὅτι ὁ Βροῦτος τοὺς Ταρκυνίους ἐκ τοιᾶσδε αὐνδας 

κατέλυσε. συνδειπνοῦντές ποτε ἐν τῇ τῶν ᾿4ρδεα- 
τῶν πολιορκίᾳ οἵ τὲ τοῦ Ταρκυνίου παῖδες καὶ Κολ- 
λατῖνος καὶ Βροῦτος, ἅτε καὶ ἡλικιῶται καὶ συγγε- 
νεῖς αὐτῶν ὄντες. ἐς. λόγον τινὰ περὶ τῆς σωφροσύ- 
νης τῶν γυναικῶν σφῶν, κἀκ τούτου καὶ ἐς ἔριν, 
τὴν ἑαυτοῦ γαμετὴν ἑκάστου προκρίνοντος., ἤλϑον. 
καὶ ἐτύγχανον γὰρ πᾶσαι ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου ἀποῦ- 
σαι, ἔδοξεν αὐτοῖς αὐτέκα τῆς νυκτός, πρὶν καταγ- 
γέλτους σφᾶς γενέσθαι, πρὸς πάσας ἅμα αὐτὰς ἄφιπ- 
πεῦσαι. ποιήσαντες δὲ τοῦτο τὰς μὲν ἄλλας ἐν λόγῳ 
τινὶ εὗρον, “Δουκρητίαν δὲ τὴν τοῦ 'Κολλατένου γυ- 
ναῖκα ἐριουργοῦσαν κατέλαβον. περιβόητον οὖν ἐπὶ 
τούτῳ γενομένην ὁ Σέξτος αἰσχῦναι ἐπεθύμησε τάχα 
μὲν γὰρ καὶ ἔρωτα αὐτῆς ἔσχεν ὑπερκαλλοῦς οὔσης, 
ἐπὶ πλέον δὲ ὅμως τὴν δόξαν μᾶλλον ἢ τὸ σώμα δια- 
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φϑεῖραι ἠϑέλησε. καί ποτὲ τηρήσας τὸν Κολλατῖνον 
πρὸς τοῖς Ῥοουτούλοις ὄντα ἠπείχϑη μὲν ἐς τὴν Κολ- 
λατίαν., καὶ νυκτὸς πρὸς αὐτὴν ὡς καὶ πρὸς οἰκείαν 
γυναῖκα ἐλϑὼν καὶ σίτου καὶ καταλύσεως ἔτυχε. καὶ 
τὰ μὲν πρῶτα ἀναπείϑειν αὐτὴν ἐπειρᾶτο συγγενέ- 
σϑαι οἷ, ὡς δὲ οὐδὲν ἐπέραινεν, ἐβιάξετο. ἐπειδὴ 
δὲ οὐδὲν οὐδὲ οὕτως αὐτῷ προεχώρει, καινὸν δή 
τινα τρόπον ἐξεῦρεν, ὑφ᾽ οὗ τὸ παραδοξότατον ἡ ἡνάγ- 
κασεν αὐτὴν ἑκοῦσαν ὑβρισϑῆναι. ὅτι μὲν γὰρ ἀπο- 
σφαξειν αὐτὴν εἶπε. παρ᾽ οὐδὲν ἔϑετο. καὶ ὅτι καὶ 
τῶν οἰκετῶν τινα προσκαταχρήσεσϑαι ἔφη. καὶ τοῦτο 
ὀλιγώρως ἤκουσεν᾽ ἐπεὶ μέντοι παρακατακλινεῖν τε 
αὐτῇ τὸ τοῦ δούλου σῶμα καὶ λόγον ὡς καὶ συγκα- 
ϑεύδοντάς σφας εὑρὼν ἀποκτείνειε διαδώσειν ἐπη- 
πείλησεν, οὐκέτ᾽ ἀνεκτὸν ἐποιήσατο, ἀλλὰ φοβηϑεῖσα 
μὴ καὶ πιστευϑῇ τοῦϑ'᾽ οὕτω γεγονέναι, εἵλετο 'μι- 
χϑεῖσα αὐτῷ καὶ τὸ πραχϑὲν ἐξειποῦσα ἀποθανεῖν 
μάλλον ἢ παραχρῆμα τελευτήσασα ἀδοξῆσαι. διὰ μὲν 
οὖν ταῦτ᾽ οὐκ ἄκουσα δὴ ἐμοιχεύϑη, παρασκευάσασα 
δὲ ἐκ τούτου ξιφίδιον ὑπὸ τὸ προσκεφάλαιον μετε- 
πέμψατο τόν τε ἄνδρα καὶ τὸν πατέρα, καὶ ἐπειδὴ 
τάχιστα ἦλϑον, κατεδάκρυε, καὶ μετὰ τοῦτ᾽ ἀναστε- 
νάξασα “πάτερ᾽ εἶπε, “τὸν γὰρ ἄνδρα μᾶλλον ἢ σὲ 
αἰσχύνομαι. οὐδέν μοι χρηστὸν ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ 
πέπρακται, ἀλλά με Σέξτος ἐβιάσατο, ἀπειλήσας δούλῳ 
τινὶ συναποκτενεῖν ὡς καὶ μετ᾽ αὐτοὺ καϑεύδουσαν 
λαβών. αὕτη γάρ μὲ ἡ ἀπειλὴ ἁμαρτεῖν ἠνάγκασεν, 
ἵνα μὴ καὶ πιστεύσητε τοῦϑ᾽ οὕτω γεγονέναι. καὶ 
ἐγὼ μέν, γυνὴ γάρ εἰμι. τὰ πρέποντα ἐμαυτῇ ποιήσω᾽ 
ὑμεῖς δ᾽ εἴπερ ἄνδρες ἐστὲ καὶ τῶν γαμετῶν τῶν τε 
παίδων ὑμῶν προορᾶσϑε, τιμωρήσατε μὲν ἐμοί, ἐλευ- 
ϑερώϑητε δὲ αὐτοί, καὶ δείξατε τοῖς τυράννοις οἵων 
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ἄρα ὑμῶν ὄντων οἵαν γυναῖκα ὕβρισαν." τοιαῦτα 
ἄττα εἰποῦσα οὐκ ἀνέμεινεν ἀντακοῦσαί τι, ἀλλ᾽ εὐ- 
ϑέως τὸ ξιφέδιον ὑφελκύσασα αὐτὴ ἑαυτὴν ἐφόνευσεν. 
Υν". 574. 

Δέων. β’ βιβλίῳ “καὶ ἐκχωρήσας ἐκ τῆς τῶν Ῥω- 
κίων γῆς πολλαχῇ μὲν τῶν προσοίκων ἐπείρασεν." 
ΒΕΚΚ. Αποοᾶ. Ρ. 1604, 25. 

ὅτι οἵ ὅμελου πάντες τὰ πράγματα πρὸς τοὺς με- 
'ταχειρέξοντας αὐτὰ κρένουσι; καὶ ὁποίους ἂν τούτους 
αἰσϑάνωνται ὄντας. τοιαῦτα καὶ ἐκεῖνα νομίξουσιν 
εἶναι. Μιρ. 140. 

πᾶς γάρ τις τὸ ἀπείρατον. πρὸ τοῦ κατεγνωσμέ- 
νου προαιρεῖται, μεγάλην ἐς τὸ ἄδηλον ἐλπέδα παρὰ 
τὸ μεμιδημένον ἤδη ποιούμενος. ἰδ). 

πᾶσαι μὲν γὰρ μεταβολαὶ σφαλερώταταί εἰσι, μά- 
λιστα δὲ αἵ ἐν ταῖς πολιτείαις πλεῖστα δὴ καὶ μέγιστα 
καὶ ἰδιώτας καὶ πόλεις βλάπτουσι. διὸ οἵ νοῦν ἔχον- 
τες ἐν τοῖς αὐτοῖς ἀεί, κἂν μὴ βέλτιστα ἧ. ἀξιοῦσιν 
ἐμμένειν ἢ μεταλαμβάνοντες ἄλλοτε ἄλλα ἀεὶ .πλα- 

νᾶσϑαι. Ἰἰ". 
Δίων β΄ βιβλίῳ" ̓ μαϑὼν οὖν τοῦτο ἐκεῖνος ἦλθέ 

τὲ τῆς ὑστεραίας πρὸς αὐτούς: ̓ ΒΕΚΚ. Απρρά, Ρ. 177, 20. 

ἐν γ᾽ βιβλίῳ Δίωνος “οὔ γε καὶ ὁ πατὴρ ἀμέμπτως 
ὑμῶν ἡρξεν." ΒΕΚΚ. Απροί. Ρ. 120, 24. 

Ζ4ίῶνος γ΄ βιβλίῳ “ ὅτι. μὲν γὰρ ἀγαπᾷ ὑμᾶς, οὐ- 
δὲν ἂν. μεῖξον τεκμήριον λάβοιτε ἢ ὅτι τοῦ τε βίου 
τοῦ παρ᾽ ὑμῖν ἐφίεται καὶ πρὸ πολλοῦ κομίσασϑαι τὰ 
προὐπαάρξαντά οἱ ποιεῖται." ἰἱν. Ρ. 139, 26 οἱ 164, 28. 

Ζίων βιβλίῳ γ΄ “πῶς δ᾽ ἂν καὶ λυσιτελήσειέ τινι 
τοῦτο πρᾶξαι: Ἴ}.γ. 1585, 14. 

Δίωνος. γ΄ βιβλίον “ὥσπερ που καὶ Ῥωμύλος ἡμῖν 
ἐπέσκηψεν." Ὁ. Ρ. 139, 29. 
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ὅτι καὶ τὰ βουλήματα καὶ τὰς ἐπιϑυμίας πρὸς 
τὰς τύχας ἕκαστοι κτώνται; καὶ ὁποῖα ἂν τὰ πα- 
ρόντα αὐτοῖς ἢ, τοιαῦτα καὶ τὰ οἰήματα λαμβάνουσιν. 
ΜΡ. 141. 

ὅτι τὸ τῆς βασιλείας πρᾶγμα οὐκ ἀρετῆς μόνον 
ἀλλὰ καὶ ἐπιστήμης καὶ συνηϑείας., εἴπερ τι ἄλλο, 
πολλῆς δεῖται, καὶ οὐχ οἷόν τὲ ἐστιν ἄνευ ἐκείνων 
ἁψάμενόν τινα σωφρονῆσαι. πολλοὶ γοῦν ὥσπερ ἐς 
ὕψος τι μέγα παρὰ λόγον ἀρϑέντες οὐκ ἤνεγκαν τὴν 
μετεώρισιν. ἀλλ᾽ αὐτοί τε καταπεσόντες ὑπ᾽ ἐκπλή- 
ἕξεως ἔπταισαν καὶ τὰ τῶν ἀρχομένων πάντα συνη- 
λόησαν. ΜῚΡ. 

καὶ περὶ τῶν μελλόντων ἐξ ὧν ἔπραξαν τεκμή- 
ρασϑε, ἀλλὰ μὴ ἐξ ὧν πλάττονται ἱκετεύοντες ἀπα- 
τηϑῆτε᾽ τὰ μὲν γὰρ ἀνόσια ἔργα ἀπὸ γνώμης ἀλη- 
ϑοῦς" ἑκάστῳ γένεται. συλλαβὰς δ᾽ ἄν τις εὐπρεπεῖς 

συμπλάσειε᾽ καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἀφ᾽ ὧν ἐποίησέ τις, ἀλλ᾽ 
οὐκ ἀφ᾽ ὧν φησὶ ποιήσειν, κρένεται. Ν ν. 141. 

γ΄ Δίωνος βιβλίῳ “οὐχ ὅπως πρὸς αὐτῶν τῶν 
᾿ βασιλευόντων σφῶν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τῶν παραδυνα- 

18 

[ν] 

στευόντων αὐτοῖς γένεται." ΒΚ. Απροά, Ρ. 130,28 
οἱ 164, 82. 

ὅτι δύο κατὰ τὴν Ρώμην προεχειρίξοντο ὕπατοι, 
ὡς εἰ συμβαίη τὸν ἕτερον φαῦλον εἶναι, καταφεύγειν 
ἐπὶ τὸν ἕτερον. Ν Ρ. 5928. 

ὅτι Οὐαλέριον τὸν συνάρχοντα Βρούτου, καίπερ 
δημοτικώτατον ἀνδρῶν γενόμενον. ὅμως αὐτοεντίᾳ 
μικροῦ ὁ ὄμιλος κατεχρήσατο᾽ ἐπιϑυμεῖν γὰρ αὐτὸν 
μοναρχίας ὑπετόπηφαν. καὶ ἐφόνευσαν ἄν, εἰ μή 
σφας διὰ ταχέων φϑάσας ἐθώπευσεν. ἐσελϑὼν γὰρ 
ἐς τὴν ἐκκλησίαν τάς τε ῥάβδους ἔκλινεν, ὀρϑαῖς 
πρότερον ταύταις χρώμενος, καὶ τοὺς πελέκεις τοὺς 
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ἐνδεδεμένους σφίσι περιεῖλε" σχηματίσας δὲ ἐπὶ τού- 
τοις ἑαυτὸν ἐς τὸ ταπεινότατον ἐπὶ πολὺ μὲν ἐδσκυ- 

ϑρώπασε καὶ κατεδάκρυσεν. ἐπεὶ δὲ καὶ ἐφϑέγξατό 
ποτε, σμικρᾷ καὶ δεδιυίᾳ τῇ φωνῇ ὑποτρέμων εἶπεν. 
[τύϑει τίτλον περὶ δημηγοριῶν.ἢ Μ. 141. 

ὅτι τὸν τοῦ Διὸς νεὼν ἐϑθείωσεν ἀπὸ κλήρου ὁ 
Ὁράτιος. καίτοι τοὺ Οὐαλερίου τὸν τε υἱὸν αὐτοῦ τε- 
ϑνηκέναι φήσαντος. καὶ τοῦτο παρ᾽ αὐτὴν αὐτῷ τὴν 
ἱερουργέαν ἀγγελϑῆναι παρασκευάσαντος, ἵν᾿ ὑπό τε 
τοῦ πάϑους καὶ ὅτι οὐδ᾽ ἄλλως ὅσιον ἦν ἐν πένϑει 
τινὰ ὄντα ἱεροποιεῖν, παραχωρήσειέν οἵ τῆς τοῦ ἔρ- 
γου ἱερώσεως. ἐκεῖνος γὰρ οὐκ ἠπίστησε μὲν τῷ ῥη- 
ϑέντι; καὶ γὰρ ὑπὸ πολλῶν καὶ ἀξιοπίστων ἐϑρυ- 
λήϑη, οὐ μέντοι καὶ τῶν ἱερῶν ἐξέστη, ἀλλ᾽ ἄταφον 
τὸ σώμα τοῦ παιδὸς ὡς καὶ ἀλλότριον, ὅπως μηδὲν 
τῇ περὶ αὐτοῦ ὁσίᾳ προσήκειν δόξῃ. κελεύσας τισὶν 
ἐᾶσαι, πάνϑ᾽ οὕτω τὰ καϑήκοντα διετέλεσεν. Υ Ρ. 5771. 

Δίωνος δ΄ βιβλέῳ “καὶ τῇ γε κόρῃ καὶ ὅπλα, ὡς 
φασί τινες, καὶ ἵππον ἐδωρήσατο. ΒοΚΙ. Αποοὰ. 
Ρ. 199, 8. 

Ζέωνος δ' βιβλίῳ “ἀλλὰ τῆς τὸ χώρας τῆς Ῥωμαϊ- 
κῆς κατέδραμον καὶ πάντα τὰ μέχρι τεέχους ἐκακούρ- 
γουν." ἰ". ρ. 152, 8 οἱ 1. Οοπηῖ, ΖομΔΓ. γο]. 2, Ρ. 50, 1. 

Δίωνος δ΄ βιβλίῳ “καὶ τά τε ἄλλα αὐτοῖς πολὺ 
διαλλάττοντα ἀλλήλων καὶ τὰς ἐπικλήσεις διαφόρους 
παρέϑεσαν." 1".Ρ.1383,16. 1».Ρ.140,10: Φέων ε΄ βι- 
βλίῳ “᾿ἐπελπίξοντές τινα αὐτοὺς οἵ δυνατοί" 175,19: 
Δίων ε΄ βιβλίῳ “τούτῳ τε οὖν αὐτὸν ἐτίμησεν. ὁ 

Κλουσῖνος ἐκαλεῖτο (ὁ) τοῦ Πορσέννα γραμμα- 
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με Α “ ος “Ψ Γ ᾿ 
ὁτι τὸ κρύφιον τῶν βουλευματῶν “καὶ τὸ καέριον 

“τῶν πράξεων, τό τὲ ἰδιοβουλεῖν τινὰ καὶ " τὸ μήτ᾽ 
ἀναχώρησιν ἐς μηδένα ἄλλον μηδεμέαν ἔχειν καὶ τῶν 
συμβαινόντων αὐτὸν ἐφ᾽ ἑκάτερα τὴν αἰτέαν λαμβά- 
νειν, μέγα μέρος ἐς τὸ κατορϑωϑῆναί τι συμβάλλε- 
ται. Ν' η. 142. 

πρὸς στάσεις ἐτράποντο. αἴτιον δ᾽ ὅτι οἵ τε 
ἰσχύοντες τοῖς χρήμασιν ἐν πᾶσι τῶν καταδεεστέρων 
ὡς καὶ βασιλεύοντές σφων προέχειν ἐβούλοντο, καὶ 
οἱ ἀσϑενέστεροι οὐδὲν αὐτοῖς οὐδὲ σμικρὸν ὡς καὶ 
ἰσονομούμενοι πειϑαρχεῖν ἤϑελον, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἄπλη- 
τοι τῆς ἐλευϑερίας ὄντες καὶ ταῖς οὐσίαις ταῖς ἐκεί- 
νῶν, οἵ δὲ ἀκρατῶς. τῆς τιμήσεως ἔχοντες. καὶ τοῖς 
σώμασι τοῖς τούτων ἐχρῶντο" “καὶ οὕτως ἐξ ὧν πρό- 
'τέρον τὰ πρόσφορα ἀνϑυπουργοῦντες ἀλλήλοις συνε-. 

φρύνουν, καταλύσαντες οὐχέτι τὸ οἰκεῖον ἀπὸ τοῦ 
ὀϑνείου διέχρινον, ἀλλὰ τό τὲ μέτριον ἀμφότεροι 
ὑπερορῶντες καὶ τὸ ἄκρον οἵ μὲν τῆς ἐπιτάξξως οἵ 
δὲ τῆς οὐκ ἐϑελοδουλίας προτιμῶντες. οὔτε ἐκεῖνα 
κατειργάσαντο καὶ πολλὰ καὶ ἄτοπα τὰ μὲν ἀμυνό- 
μένοι τὰ δὲ καὶ προκαταλαμβάνοντες ἀλλήλους ἔδρα- 
σαν, ὥστ᾽ αὐτοὺς ἐπὶ πλεῖστον ἀνθρώπων, πλὴν ἐν 
τοῖς πάνυ κινδύνοις, οὖς ἐκ τῶν ἀεὶ πολέμων δι᾽ 
αὐτὰ ταῦτα μάλιστα ἔσχον, διχοστατῆσαι" ὅϑενπερ 
συχνοὶ τῶν πρώτων καὶ ἐξεπίτηδές σφας πολλάκις 
παρεσκεύασαν. καὶ ἐκεῖϑεν ἀρξάμενοι πολλῷ πλείω 
κακὰ πρὸς. ἀλλήλων ἢ τῶν ἀλλοφύλων ἔπαϑον. καί 
μοι καὶ τὸ μαντεύσασϑαι ἐξ αὐτῶν ἐπέρχεται ὅτι οὐκ 
ἔστιν ὅπως ἄλλως εἴτ᾽ ἂν τῆς δυνάμεως εἴτ᾽ ἂν τῆς ἀρ- 
χῆς στερηϑεῖεν. εἰ μὴ δι᾽ ἀλλήλων σφαλεῖεν. Ν 1}. 

ἄλλως τε γὰρ ἐδυσχέραινον ὅτι μὴ τὰ αὐτὰ δεό- 
μενοί σφων οἱ βουλευταὶ καὶ τυχόντες ἐφρόνουν, 
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ἀλλ᾽ ἐν μὲν τῷ. κινδύνῳ πολλὰ καὶ μεγάλα αὐτοῖς 
ὑπέσχοντο, σωθέντες δὲ οὐδὲν οὐδὲ τῶν ἐλαχίστων; 
ἐποίησαν. Μυ. 148. 

ἵνα γὰρ δὴ μὴ καϑ΄ ἕν μαχόμενοι ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς: 
οὐκείας χωρὶς: ἕκαστοι. ἀγωνιξόμενοι εὐχειρωτότεροέ. 
σφισι γέμωνται, διεῖλον τὴν στρατιάν. ἰ9. 

τς ὅτε ὁ δῆμος ἐδιωτεύσαντος τοῦ Οὐαλερίου τοῦ 
δικτάτωρος χαλεπώτατα ἐστασίασεν, ὥστε καὶ τὴν 
πολιτείαν νεοχμῶσαι᾽ οἵ γὰρ ἐν ταῖς περιουσίαις ὃν- 
τες τοῦ πάνυ ἀκριβοῦς περὶ τὰ συμβόλαια ἀντεχόμε- 
νοι καὶ μηδ᾽ ὁτιοῦν αὐτοῦ παριέντες καὶ ἐκείνου δὶή- 
μαρτον καὶ ἄλλων. πολλῶν ἐστερήϑησαν᾽ οὐ γὰρ 
ἔγνωσαν ὅτι ἥ τε πενία ἡ ἄκρατος βιαιότατον κακόν, 
ἢ τε ἐξ αὐτῆς ἀπόνοια, ἄλλως. τε καὶ πλῆϑος προσ- 
λαβοῦσα, δυσμαχώτατόν ἐστι. καὶ διὰ τοῦτο οὐκ 
ὀλίγοι τῶν τὰ πολιτικὰ πρασσόντων ἐθελονταὶ τὸ 
ἐπιεικὲς πρὸ τοῦ σφόδρα δικαίου προαιροῦνται᾽ τοῦτο 
μὲν γὰρ τῆς τε ἀνθρωπείας φύσεως πολλάκις. ἡττᾶ- 
ται καὶ ἔστιν ὅτε καὶ παντελῶς καταλύεται, ἐκεῖνο. 
δὲ σμικρόν τι αὐτοῦ παραϑραῦσαν τὸ γοῦν λοιπὸν. 
μεῖξον ὃν σώξει. πλείστων γοῦν δεινῶν τοῖς Ῥω- 
μαίοις αἰτέα ἡ τῶν δυνατωτέρων ἐς τοὺς ὑποδεεστέ- 
ρους ἀκρέβεια ἐγένετο᾽ ἄλλα τε γὰρ πολλὰ κατὰ τῶν 
ὑπερημέρων αὐτοῖς ἐδέδοτο., καὶ εἰ δή τινι πλείους 
δεδανεικότες ἔτυχον, κρεουργηδὸν αὐτοῦ τὸ σώμα 
πρὸς τὸ μέρος. ὧν ὥφειλεν ἐξουσέαν εἶχον κατανέ- 
μεσϑαι. καὶ τοῦτο μὲν εἰ καὶ τὰ μάλιστα ἐνενόμιστο, 
ἀλλ᾽ οὔτι γε. καὶ ἔργῳ. ποτὲ ἐγεγόνει᾽ πῶς γὰρ ἂν 
πρὸς τοσαύτην ὠμότητα προεχώρησαν οἱ καὶ τοῖς ἐπ᾽ 
ἀδικήματί τινι διάφευξιν ἐπὶ σωτηρίᾳ πολλάκις δόν- 
τες τοῖς τε ἀπὸ τῶν πετρών τοῦ Καπιτωλίου ὠσϑεῖσι 
ξῆν. εἰ περιγένοιντο, ἐπιτρέποντες ;. ΜΡ. 143. 

5» 
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ὅτι οἵ χρεωστοῦντες τὰ δάνεια κολωνόν τινα κα- 
τέλαβον, καὶ Γάιόν τινα προστησάμενοι τὴν τροφὴν 
ἐκ τῆς χώρας ὥσπερ ἐκ πολεμίας ἐλάμβανον, κἀκ 
τούτου τούς τε νόμους τῶν ὅπλων καὶ τὸ δέκαιον τῆς 

ἀπονοίας σφῶν ἀσϑενέστερα ἀπέφηναν. οἵ δὲ βου- 
λευταὶ τούτους τε φοβηϑέντες μὴ ἐπὶ πλεῖον πολε- 
μωϑῶσι καὶ τοὺς περιοίκους μὴ πρὸς τὰ παρόντα 
συνεπίϑωνται σφίσι, διεκηρυκεύσαντο αὐτοῖς πάνϑ᾽ 
ὅσα καϑ' ἡδονὴν ἤλπιξον ἔσεσϑαι προτείνοντες. οἵ 
δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἐθρασύνοντο, ϑαυμασίῳ δέ τινι 
τρόπῳ κατέστησαν" ἐπειδὴ γὰρ ἀτάκτως διεβόων, 
᾿Δγρίππας εἷς τῶν πρέσβεων μύϑου τινὸς ἐπακούσαί 
σφας ἠξίωσε, καὶ τυχὼν εἶπεν ὅτι πρὸς τὴν γαστέρα 

Η »"»» 

1 ἐϑ 

14 

ποτὲ τἄλλα μέλη τοῦ ἀνθρώπου ἐστασίασε, λέγοντα 
αὐτὰ μὲν καὶ ἄσιτα καὶ ἄποτα πονεῖν καὶ ταλαιπω- 
ρεῖν, ἅτε καὶ ἅπαντα αὐτῇ διακονούμενα, ἐκείνην δὲ 
δὴ οὔτε τινὰ πόνον ἔχειν καὶ τῆς τροφῆς μόνην ἐμ- 
πίμπλασϑαι. καὶ τέλος ἐψηφίσαντο μηκέτι μήτε τὰς 
χεῖρας τῷ στόματι προσφέρειν μήτε ἐκεῖνο λαμβά- 
νειν, ὅπως ὅτι μάλιστα ἡ γαστὴρ ἐνδεὴς καὶ σίτου 
καὶ ποτοῦ γενομένη φϑαρείη. ὡς δὲ ἔδοξε ταῦτα καὶ 
ἐγένετο, τὸ μὲν πρῶτον ἐξισχνάνϑη τὸ σώμα σύμπαν, 
ἔπειτα ὑπέδωκε καὶ ἐξέκαμε. πονήρως οὖν τὰ μέλη 
σφῶν ἔχοντα συνέγνω τε ἐκείνην καὶ τὴν σφετέραν 
σωτηρίαν εἶναι καὶ ἀπέδωκεν αὐτῇ τὴν τρυφήν. 
ἀκοῦσαν δὲ τούτων τὸ πλῆϑος συνῆκεν ὅτι καὶ τὰ 
τῶν πενήτων αἱ τῶν εὐπόρων περιουσίαι ἀνέχουσι, 
καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἠπιώτεροι ἐγένοντο καὶ κατηλλάγησαν, 
ἄφεσιν τῶν τε δανεισμάτων καὶ τῶν ὑπερημεριῶν 
εὑρόμενοι. ταῦτα μὲν οὖν καὶ πρὸς τῆς βουλῆς ἐψη- 
φίσϑη. ΜΝ ν. 144. 

ὅτι τριβοῦνος ὁ δήμαρχος λέγεται, ὁ δὲ δικτάτωρ 
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αἰσυμνήτης, ὁ δὲ πραίτωρ στρατηγός; ὁ δὲ κήνσωρ 
τιμητής᾽ κῆνσος γὰρ ἡ τοῦ πλήϑους ἀπαρίϑμησις. 
Μ. 528. 

καὶ ἐδόκει μήτ᾽ ἀπὸ τοῦ ἀνθρωπείου εἶναι, καὶ 
πολλοῖς καὶ ἄλλοις, τοῖς μὲν ἑκοῦσι τοῖς δὲ ἄκουσιν... 

ὅτε ὅταν πολλοὶ καϑ᾽ ὃν γενόμενοι πλεονεχτή- 
σωσι βιασάμενοι, παραχρῆμα μὲν ὁμολογίᾳ τινὶ ἐπιει- 
κεῖ ϑρασύνονται. διαλυϑέντες δὲ ἄλλος κατ᾽ ἄλλην 
πρόφασιν δικαιοῦνται. Μ ρ. 14θ. 

τς κατά τὸ τὸ φύσει τοῖς πλείστοις. πρὸς τοὺς συνάρ- 
χοντας διάφορον, χαλεπὸν μὰρ πολλοὺς ἄλλως τὲ καὶ 
ἐν δυνάμει τινὶ συμφρονῆσαι., πᾶσα αὐτῶν ἡ ἰσχὺς 
διεσπᾶτο καὶ κατετέμνετο᾽ οὐδὲν γὰρ ὄφελος ὧν ἐγέ- 
νωσκὸν ἦν, εἰ καὶ εἷς σφῶν ἀντεῖπεν᾽ τῷ γὰρ τὴν 
ἀρχὴν αὐτοὺς μὴ ἐπ᾽ ἄλλο τι ἢ τὸ τοῖς βιαξομένοις 
τινὰς ἐναντιοῦσϑαι λαμβάνειν ἰσχυρότερος ὁ κωλύων 
τε πραχϑῆναι τῶν σπουδαξόντων αὐτὸ ἐγίγνετο. ΜΊΡ. 

ὅτι Μάρκιός τις κατὰ Οὐολούσκων ἀριστεύσας, ἐφ᾽ 
ὦ πολλοῖς μὲν χρήμασι πολλοῖς δὲ σώμασιν αἰχμα- 

λώτοις πρὸς τοῦ ὑπάτου τιμώμενος τὰ μὲν ἄλλα διεώ- 
σατο, ἠρκέσϑη δὲ στεφάνῳ καὶ ἵππῳ πολεμιστηρίῳ, 
καὶ αἰχμαλώτων ἕνα τῶν αὑτοῦ φίλων αἰτήσας ἀφῆ- 
κεν ἐλεύϑερον. Μ". 528. 

οὐ γάρ ἐστι ῥάδιον οὔτε ἐν πᾶσί τινα ἰσχύειν 
οὔτε ἐν ἑκατέροις ἅμα τοῖς τὲ πολεμικοῖς καὶ τοῖς εἰ- 
ρηνικοῖς πράγμασιν ἀρετὴν ἔχειν". οἵ τε γὰρ τοῖς σώ- 
μασιν ἰσχυριξόμενοι νι ἀνοηταίνουσιν ὡς πλήϑει, καὶ 

τὰ ἄρϑω. | επιτ.. εὖυ χὴ “φήσασϑαι οὐκ ἐπὶ πᾶν ὡς 
ἐπὶ τὸ πολὺ ἀνθεῖ, δι᾽ οὖν τεῦτ' εἰς τὰ πρῶτά ποϑ᾽ 
ὑπὸ τῶν πολιτῶν ἀρϑεὶς εἶτα πρὸς αὐτῶν οὐ πολλῷ 
ὕστερον ἐξέπεσεν, καὶ τὴν πόλιν τὴν τῶν Οὐόλσκων 

[5] 
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τῇ πατρέδι δουλώσας τὴν οἰκεέαν αὖ μετ᾽ ἐκείνων: 
ἐς πᾶν κινδύνου κατέστησεν. Ν ἡ. 146. 

ὅτι ὁ αὐτὸς στρατηγῆσαι ϑελήσας καὶ μὴ τελε- 
σϑεὶς ἠγανάκτησε τῷ ὁμίλῳ, καὶ ἐκ τοῦ τοῖς δημάρ- 
χοις πολὺ δυναμένοις βαρύνεσθαι παρρησία πλείονε 
πρὸς αὐτὸν παρὰ τοὺς ἄλλους τοὺς ὁμοίους οἵ ἐκ τῶν 
κατειργασμένων ἐχρῆτο. καὶ λιμοῦ γενομένου ἰσχυ- 
ροῦ καὶ Νώρβης πόλεως ἀποικίξεσϑαι βουλομένης τὸ 
πλῆϑος ἐπ᾽ ἀμφοτέροις αὐτοῖς τοὺς. δυνατοὺς ἡτιά- 
σατο, ὡς. καὶ δι᾽ ἐκείνους καὶ τῆς. τροφῆς στερισκχό- 
μένοι καὶ ἐς τοὺς. πολεμίους ἐπίτηδες ἐπ᾿ ὀλέϑρῳ 
προύπτῳ ἐκδιδόμενοι. ὅταν γὰρ ἐς ὑποψίαν τινὲς 
ἀλλήλων ἔλθωσι, πάντα καὶ τὰ ὑπὲρ σφῶν γιγνόμενα 
ἀλλοίως κατὰ τὸ στασιωτικὸν λαμβάνουσι. καὶ ὁ Κο- 
ριολανὸς ἄλλως τε ἐν ὀλιγωρίᾳ αὐτοὺς ἐποιήσατο, καὶ 
σίτου πολλαχόϑεν κομισϑέντος, καὶ τοῦ γε πλείστου 
προῖκα παρὰ τῶν ἐν Σικελίᾳ βασιλέων πεμφϑέντος, 
οὐκ ἐπέτρεψέ σφισι διαλαχεῖν αὐτὸν ὥσπερ ἤτουν. 
οὗ οὖν δήμαρχοι, οὕσπερ που καὶ τὰ μάλιστα κατα- 
λῦσαι ἐγλίχετο, τυραννίδος αὐτὸν ὑπὸ τὸ πλήϑος 
ἀγαγόντες ἐξήλασαν, καίτοι πάντων βοώντων καὶ δει- 
νὸν ποιουμένων ὅτι καὶ περὶ σφῶν τὰ τοιαῦτα κρί- 
νειν ἐτόλμων. ἐκπεσὼν οὖν πρὸς τοὺς Οὐόλσκους 
καίπερ ἐχϑίστους. ὄντας ὀργῇ τῆς συμφορᾶς ἦλϑε, 
χαὶ ἑαυτὸν ἔκ τε τῆς ἀνδρείας ἧς ἐπεπείραντο καὶ 

ἐκ τοῦ ϑυμοῦ τοῦ πρὸς τοὺς πολέτας ἀσμένως δέξε- 

σϑαι προσεδόκησεν . ἀντίπαλα ἢ καὶ μείξω δι᾿ αὐτὸ 
τοὺς Ῥωμαίους ὧν ἔπαϑον δράσειν ἀντελπίσαν- 

τας᾿ ὑφ᾽ ὧν γὰρ ἄν τις σφόδρα κακῶς πάϑῃ, πρὸς 
τῶν αὐτῶν καὶ εὖ πείσεσϑαι, βουλομένων 7ὲ καὶ 
δυναμένων εὖ ποιῆσαι, οὐκ ἐλάχιστα πιστεύει. Ν 
Ρ. 147. 
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πάνυ γὰρ περυϑύμως. ἔφερεν ὅτι καὶ περὶ τῆς 
οἰκεέας κινδυνεύοντες. μηδ᾽ ὡς. τῶν ἀλλοτρέων ἀφί- 

σταντο. ὡς οὖν καὶ ταῦτα ἀνηγγέλϑη σφίσιν, οἵ μὲν 
ἄνδρες οὐδὲν μᾶλλον ἐκινήϑησαν᾽ οὕτω πως. κακῶς 
ἐστασίαξον ὥστε μηδ᾽ ὑπὸ τῶν κινδύνων καταλλα- 
γῆναι᾽ αἷ δὲ γυναῖκες, ἥ τε γαμετὴ τοῦ Κοριολανοῦ 
Οὐολουμνία καὶ ἡ ἡ μήτηρ Οὐετουρία, παραλαβούσαι 
καὶ τὰς ἄλλας τὰς ἐπιτρανεστάτας.. ἦλθον πρὸς αὐτὸν 

ἐς. τὸ στρατόπεδον. τὰ παιδέα. αὐτοῦ ἄγουσαι; καὶ 
ἐποίησαν αὐτὸν μὴ ὅτι ἐπὶ τῇ χώρᾳ ἀλλὰ μηδὲ ἐπὶ 
τῇ καθόδῳ καταλύσασϑαι. προσήκατο γὰρ αὐτὰς εὐ- 
ϑυς ἐπειδὴ τάχιστα παρούσας. ἤσϑετο, καὶ λόγου 
σφίσι μετέδωκεν. ,ἐπράχϑη τε ὧδε. αἷ μὲν ἄλλαι 
σιωπῶσαι ἔκλαον, ἡ δὲ δὴ Οὐετουρία “τί ϑαυμάξεις" 
ἔφη. ἱτέχνον; τί δὲ ἐκπέπληξαι; οὐκ ηὐτομολήκα- 
μεν, ἀλλ᾽ ἡμὰς ἡ πατρὶς. ἔπεμψέ σοι, εἰ μὲν πείϑοιο, 
μητέρα καὶ γυναῖκα καὶ τέκνα, εἰ δὲ μή, λάφυρα, 
ὥστ᾽ εἰ καὶ νῦν ἔτι ὀργίζῃ, πρώτας ἡμᾶς ἀπόκτεινον. 
τί. δ᾽ ἀνανεύεις ; τί δ᾽ ἀποστρέφῃ: ἢ ἀγνοεῖς ὅπως 
τὰν τῇ πόλει ἡμεῖς τοι ἄρτι ὀδυρόμεναι ἐπαυσάμεϑα, 
ἵνα δε ἴδωμεν; καταλλάγηϑέ τ᾽ οὖν ἡμῖν καὶ μηκέτι 
ὀργίξου τοῖς πολίταις, τοῖς φίλοις, τοῖς ἱεροῖς. τοῖς 
τάφοις. μηδ᾽ ἐπεμπέσῃς ἐς τὸ ἄστυ ϑυμῷ πολεμίῳ, 
μηδὲ ἐκπολιορκήσῃς τὴν πατρίδα, ἐν ἡ καὶ ἐγεννή- 
ϑης καὶ ἀνετράφης καὶ τὸ μέγα τοῦτο ὄνομα Κο- 
ριολανὸς ἐγένου. πείσϑητέ μοι, παιδίον, μηδέ με 
ἄπρακτον ἀποπέμψῃς, ἵ ἵνα μὴ καὶ νεκράν μὲ ὑπ᾽ αὐ- 
τοχειρίας ἴδῃς." ταῦτ᾽ εἰποῦσα ἀνέκλαυσε, καὶ τήν 
τε ἐσθῆτα καταρρηξαμένη καὶ τοὺς μαστοὺς προδεί- 
ξασα τῆς τε γαστρὸς ἁψαμένη “ἴδε ἔφη, “τέκνον, 
αὕτη σε τέτοκεν, οὗτοί σε ἐξέϑρεψαν." εἰπούσης. δὲ 
αὐτῆς ταῦτα καὶ ἡ γαμετὴ αὐτυῦ τά τε παιδία καὶ αἵ 

1 

ου 

τῷ 
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ἄλλαι γυναῖκες συνεϑρήνησαν, ὥστε καὶ ἐκεῖνον ἐς 
πένϑος ἐμβαλεῖν. μόλις τέ ποτε ἀνενεγκὼν περι- 
ἔπτυξε τὴν μητέρα, καὶ φιλῶν ἅμα αὐτὴν “ἰδού 
ἔφη, “μῆτερ, πείϑομαί σοι σὺ γάρ μὲ νικᾶς, καὶ 
σοὶ δὴ ταύτην τὴν χάρὶν καὶ οἵ ἄλλοι πάντες ἐχέτω- 
σαν ἐγὼ γὰρ οὐδ᾽ ἰδεῖν αὐτοὺς ὑπομένω. οἵτινες 
τηλικαῦτα ὑπ᾽ ἐμοῦ εὐεργετηϑέντες τοιαῦτά με ἔδρα- 
σαν. οὔκογν οὐδ᾽ ἀφίέξομαί ποτε ἐς τὴν πόλιν᾽ ἀλλὰ 
σὺ μὲν καὶ ἀντ᾽ ἐμοῦ τὴν πατρέδα ἔχε, ἐπειδὴ τοῦτο 
ἠϑέλησας, ἐγὼ δὲ ἐκποδὼν ὑμῖν ἀπαλλαγήσομαι.᾽ 
ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀπανέστη᾽ τῷ τε γὰρ δέει τῷ τοῦ ὁμί- 

᾿λου καὶ τῇ αἰσχύνῃ τῶν ὁμοίων. ὅτι καὶ τὴν ἀρχὴν 

19 
8ἃ. ὮἯ, 
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ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐπεστράτευσεν, οὐδὲ τὴν κάϑοδον διδο- 
μένην οἱ ἐδέξατο, ἀλλ᾽ ἐς τοὺς Οὐόλσκους ἀναχωρή- 
σας ἐνταῦϑα ἐξ ἐπιβουλῆς ἢ καὶ γηράσας ἀπέϑανεν. 
ΜΡ. 148. (οηΐ. ἴο. Τχοίζ. Ηἰβί. 6, 600, Ερἰβί. θ, Ρ. 9, 16. 

ὅτι Κάσσιος τοὺς Ῥωμαίους εὐεργετήσας ὑπ᾽ αὖ- 
τῶν ἐκείνων ἐθανατώϑη. ὥστε καὶ ἐκ τούτου δια- 
δειχϑῆναι ὅτι πιστὸν οὐδὲν ἐν τοῖς πλήϑεσιν ἐστέν, 
ἀλλὰ καὶ τοὺς πάνυ σφίσι προσκειμένους οὐχ ἥττον 
τῶν τὰ μέγιστα ἀδικούντων ἀπολλύουσι᾽ πρὸς μὲν 
γὰρ τὸ ἀεὶ παρὸν μεγάλους τοὺς αἰτίους τῶν ὠφελη- 
μάτων ἄγουσιν, ἐπειδὰν δέ σφας ἐκκαρπώσωνται, 
οὐδὲν ἔτ᾽ αὐτοὺς οἰκειοτέρους τῶν ἐχϑίστων νομί- 
ξουσι. τὸν γὰρ Κάσσιον καίπερ χαριξόμενόν σφισιν 
ὅμως ἐπ᾽ αὐτοῖς οἷς ἐσεμνύνετο ἀπέκτειναν, καὶ ἔκ- 
δηλόν γε ὅτι ξηλοτυπηϑεὶς ἀλλ᾽ οὐκ ἀδικήσας τι 
ἀπώλετο. Μ. 150. 

οὗ γὰρ ἐν τοῖς πράγμασιν ἀεὶ γιγνόμενοι ἐπειδὴ 
μηδένα ἄλλον τρόπον κατέχειν σφᾶς ἐδύναντο, πο- 
λέμους ἐκ πολέμων ἐξεπίτηδες ἐκίνουν, ὅπως πρὸς 
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ἐκείνους ἀσχολίαν ἄγοντες μηδὲν περὶ τῆς γῆς πολυ» 
πραγμονώσιν. ΜΊΙΡ. 

ὅτι συνεχέσιν ἀτυχήμασι Ῥωμαῖοι χφησάμενοι καὶ 
ϑαιμονικὸν τοῦτο νομίσαντες, μίαν τῶν Ἑστιάδων 
κατὰ τὰ πάτρια ξῶσαν κατορύττουσιν ὡς αἰτέαν γε- 
νομένην τῆς ϑεοβλαβείας διὰ τοῦ προέσϑαι τὴν παρ- 
ϑενίαν μιᾶναί τε μίξει παρανόμῳ τὰ ἱερά. ΜΝ γ. 529. 

οὕτω γοῦν ὑφ᾽ ἑκατέρου παρωξύνϑησαν ὥστε 
καὶ τὴν νίκην ἔνορκον τοῖς στρατηγοῖς ὑποσχέσϑαι" 

ἐ 

ω 

πρὸς γὰρ τὴν αὐτίκα ὁρμὴν κύριοι καὶ τῆς τύχης εἷ- 

ναι ἐνόμισαν. Ν Ρ. 150. 
ὅτι ἔοικε τὸ πλεῖστον τοῦ ἀνϑρωπένου πρὸς μὲν 

τὸ ἀνϑιστάμενον καὶ παρὰ τὸ συμφέρον φιλονεικεῖν, 
τοῖς δὲ ὑπείχουσι καὶ παρὰ δύναμιν ἀνθυπουργεῖν. 
Μ . 151. 

ὅτι οἱ Φαβιοι, ἐπί τε τῷ γένει καὶ τῷ πλούτῳ 
ὅμοια τοῖς ἀρίστοις φρονοῦντες ὡς τάχιστα αὐτοὺς 
ἀϑυμοῦντας εἶδον᾽ ὅταν γάρ τινὲς ἐς πολλὰς ἅμα 
καὶ δυσχερεῖς πράξεις ἐμπέσωσιν, οὔτε τι βούλευμα 
πρός τε τὸ πλῆϑος καὶ πρὸς τὸ ἀϑρόον τῶν κινδύνων 
ἐξευρεῖν δύνανται καὶ τῶν ἔργων. καὶ τὰ πάνυ ῥάδια 
ἀπογινώσκουσι, κἀκ τούτου ταῖς τε γνώμαις καὶ παρὰ 
τὸ εἰκὸς ταῖς δόξαις ἀναπίπτουσι καὶ τὰ πράγματα 
ἑκόντες ὡς καὶ μάτην πονήσοντες προΐενται, καὶ τέ- 
λος ἐπιτρέψαντές σφᾶς τοῖς ἐκ τοῦ δαιμονέου παρα- 

λόγοις ἀναμένουσι πάνϑ᾽ ὅσα ἂν ἡ συντυχία ἐν ἐγκῃ. 
Μ. 151. 

ὅτι οἵ Φάβιοι ἕξ καὶ τριακόσιοι ὄντες ὑπὸ Τυρ- 
σηνῶν ἀνῃρέϑησαν᾽. καὶ γάρ πὼς τὸ δι᾽ ἀνδρείας 
πίστιν ὀγκούμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ϑράσους πολλάκις 
φϑείρεται, τό τε δι᾽ εὐτυχίαν αὐχοῦν ἐς τοὐναντίον 
ἐχφρονῆσαν ἐκπέπτει. Ν [}. 

ΓΩ 

21 
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25. ΕἘΚΤΩΝ ΠΡῸ ΤΟΥ Ἅἥς. 

οὗς οἵ Ῥωμαῖοι μειξόνως ἢ κατὰ ἀρυϑμὸν τῶν. 
ἀπογενομένων καὶ ἰδίᾳ καὶ κοινῇ ἐπένϑησαν. ἦν μὲν. 
γὰρ ἐχεῖνος ἄλλως τε καὶ ἐν εὐπατρέδαις. οὐ σμικρός, 
πρὸς δὲ δὴ τὴν ἀξίωσιν τὸ τε φρόνημα αὐτῶν πᾶσάν: 
σφῶν ἀπολωλέναι τὴν ἰσχὺν ἐνόμιξον. καὶ διὰ τοῦτο. 
τήν τε ἡμέραν ἐν ἡ διερϑάρησαν ἐς. τὰς μιαρὰς ἐνέ- 
γραψαν, καὶ τὰς πύλας δι᾿ ὧν ἐξεστράτευσαν ἐν ἀτι-- 
μίᾳ ἐποιήσαντο, ὥστε μηδένα δι᾿ αὐτῶν ἄρχοντα 
διιέναι. καὶ Τίτου. Μενηνίου τοῦ στρατηγοῦ, ἐπὶ 
γὰρ τούτου τὸ πάϑος ἐγένετο, κατηγορηϑέντος ὕστε- 
ρον ἐν τῷ δήμῳ ὅτι μήτ᾽ ἐκείνοις ἤμυνε καὶ μάχῃ 
μετὰ τοῦὔῦϑ᾽ ἡττήϑη, κατεψηφίσαντο. Υ τ. 578. 

ὅτι οὗ εὐπατρέδαι φανερῶς μὲν οὐ πάνυ πλὴν 
βραχέων ἐπιϑειάξοντές τινα ἀντέπραττον, λάϑρᾳ δὲ: 
συχνοὺς τῶν ϑρασυτάτων ἐφόνευον. ἐννέα γάρ ποτδ 
δήμαρχοι πυρὶ ὑπὸ τοῦ δήμου ἐδόϑησαν᾽ ἀλλ᾽ οὐδὲ 
τοῦτο τοὺς λοιποὺς ἐπέσχεν. ἀλλὰ πλεέονα ἐλπίδα οἵ 
μετὰ ταῦτα ἀεὶ δημαρχοῦντες ἐκ τῆς ἑαυτῶν φιλο- 
νεικίας ἢ δέος ἐκ τῆς ἐκείνων συμφορᾶς λαμβάνον- 
τες οὐχ ὅσον οὐκ ἠμβλύνοντο, ἀλλὰ καὶ ἔτι μᾶλλον 
ὑπ᾽ αὐτῶν τούτων ἐθρασύνοντο᾽ τούς τε γὰρ ἀπολ- 
λυμένους ἐς δικαίωμα τῆς ὑπὲρ ἑαυτῶν τιμωρίας: 
προεβάλλοντο, καὶ αὐτοὶ μεγάλην ἡδονὴν ἐκ τοῦ καὶ 
παρὰ δόξαν ἀκινδύνως περιέσεσθαι νομέξειν προσετί- 
ϑεέντο. ὥστε καὶ τῶν εὐπατριδῶν τινας. ἐπειδὴ μη- 
δὲν ἄλλως ἤνυτον, ἐς τὰ τοῦ πλήϑους νομίσματα 
μεταστῆναι" τὴν γὰρ ταπεινότητα αὐτοῦ πολὺ πρὸς 
τὰς τῆς δημαρχικῆς ἰσχύος ἐπιϑυμίας τὴς τῶν σφε- 
τέρων καλλωπισμάτων ἀσϑενείας ἐνόμιξον εἶναι, καὶ 
μαάλισϑ᾽ ὅτι καὶ δεύτερον καὶ τρέτον ἐπὶ πλεῖόν τὲ 
ἔτι. καίπερ κωλυϑὲν τό τινα δὶς τὴν ἀρχὴν λαμβά- 
νεῖν. συχνοὶ καὶ ἐφεξῆς ἐδημάρχουν. ΜΡ. 152: 
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-“ - εν ς᾽ 494 - 93 
ὅτι ἐς τοῦτο ὁ ὁμιλος ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν εὐπατρι- 3 

δῶν προήχϑη᾽ ὃ γάρ τοι ὑπὲρ ἑαυτῶν ἡγοῦντο ποιεῖν, 
“τὸ 'πολέμους τινὰς ἀεὶ παρασκευάξειν σφέσιν, ὅπως 
ὑπό γε τῶν ἔξωϑεν κινδύνων σωφρονεῖν ἀναγκάξων- 
ται, τοῦτο ϑρασυτέρους αὐτοὺς. ἀπειργάξετο᾽ οὔτε 
“γὰρ στρατεύειν, εἰ μὴ λάβοιεν ὧν. ἑκάστοτε ἐπωρέ- 
γόντο, βουλόμενοι. καὶ ,ἀπροϑύμως ὁπότε ἐξέλϑοιεν 
“ἀγωνιξόμενοι πάνϑ᾽ ὅσ᾽ ἤϑελον ἔπρατττον. κἀν τούτῳ 
“καὶ ἀληϑὼῶς οὐκ ὀλίγοι τῶν. πλησιοχώρων σφίσι, τῇ 
“ἐκείνων διχοστασέᾳ πλεῖον ἢ τῇ ἑαυτῶν δυνάμει ϑαρ- 
σοῦντες. ἐνεωτέριξον. Ν 1}. 

ὅτι οἵ Αἴκουοι τό τε Τούσκουλον “λαβόντες καὶ 
Μάρκον “Μινούκιον νικήσαντες . ἐν φρονήματι ἐγέ- 
νοντὸ, ὥστε καὶ “τοῖς πρέσβεσι τοῖς τῶν Ῥωμαίων, 
οὖς ἐπὶ τῇ τοῦ χωρίου καταλήψει. αἰτιώμενοί όφας 
ἔπεμψαν, πρὸς μὲν τὸ ἐπίκλημα μηδὲν ἀπόκρίνασϑαι, 
δρῦν" δέ τινα διὰ τοῦ στρατηγοῦ σφῶν. Κοιλίου Γράκ- 
χου δείξαντες πρὸς ἐκείνην, εἴ τι βούλοιντο, λέγειν 
αὐτοὺς κελεῦσαι. 15. .Ρ. 878. 

ὅτι πυϑόμενοι οἵ" “Ῥωμαῖοι τὸν Μινούκιον ἐν κοίλῳ 
τινὶ καὶ λοχμώδει τόπῳ μετά τινῶν ἀπειλῆφϑαι, δι- 
κταάτωρα ἐπ᾽ αὐτοὺς Λούκιον’ Κοΐντιον. καίπερ πέ- 

νητὰ ὄντα, τό τε γήδιον, ὃ μόνον αὐτῷ ὑπῆρχεν, 
αὐτοχειρίᾳ τότε γεωργοῦντα, προεχειρίσαντο᾽ ἔς τε 
γὰρ τὰ ἄλλα ὅμοιος τοῖς πρώτοις ἀρετὴν ἦν καὶ σω- 
φροσύνῃ διέπρεπε, καίτοι τὰς κόμας ἐς πλοκάμους 
ἀνιείς, ἀφ᾽ οὗ δὴ καὶ Κιγκινᾶτος. ἐπωνομάσϑη. ΡΥ 
Ρ. 578. ιν 

ὅτι καὶ τὰ ἐν τοῖς στρατοπέδοις καὶ τὰ ἐν τῷ 
ἄστει ἐταράχϑη᾽ οἵ τε γὰρ στρατευόμενοι φιλονεικίᾳ 

ἃ ἔς, ὕτγτρίηὶ ϑοϊοοία ἂς Ιεραϊϊοπῖθυ8, Ἀπέίνοσμ. 1682. 
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τοῦ μηδὲν τοῖς τὴν δυναστείαν ἔχουσι προσχαρίσα- 
σϑαι καὶ τὰ κοινὰ καὶ τὰ οἰκεῖα ἐθελονταὶ προΐεντο, 
καὶ ἐκεῖνοι οὐχ ὅτι τοῖς ὑπὸ τῶν ἐναντίων ἀπολλυ- 

μένοις σφῶν ἔχαιρον ; ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ πολλοὺς τῶν 
δραστηρίων τῶν τὰ τοῦ πλήϑους πραττόντων ἐκ τρό- 
που δή τινος ἐπιτηδείου ἔφϑειρον. κἀκ τούτου στά- 
σις οὐ σμικρά σφων συνηνέχϑη. Μ». 153. 

4 ἐς γὰρ τοῦτο φιλοτιμέας κἀκ τούτου καὶ φιλονει- 
κίας ἀλλήλοις ἀφίκοντο, ὥστε μηκέτι καϑ᾽ ἕν πάν- 
τας. ὥσπερ εἰώϑεσαν, ἀλλ᾽ ἐκ περιτροπῆς ἐδίᾳ ἕκα- 
στον αὐτῶν ἄρχειν, ἀφ᾽ οὗ οὐδὲν χρηστὸν ἐγίγνετο" 
τό τὸ γὰρ οἰκεῖον. οὐ τὸ κοινὸν ἑχάστου αὐτῶν σκο- 
ποῦντος, καὶ βλαβῆναί πῃ τὸ δημόσιον μᾶλλον ἢ τὸν 
συνάρχοντα εὐδοκιμῆσαι ἐθέλοντος, πολλὰ καὶ δυσ- 
χεφή συνέβαινεν. Ν ἰ". 

ὅτι δημοχρατία ἐστὶν οὐ τὸ πάντας τῶν αὐτῶν 
ἁπλῶς τυγχάνειν, ἀλλὰ τὸ τὰ κατ᾽ ἀξίαν ἕκαστον 
φέφεσϑαι. Μρ. 154. 

δ ὅτι πρὸς τοὺς Φαλίσκους οἵ Ῥωμαῖοι πολλὰς μά- 

220 χαρ μαχεσάμενοι καὶ πολλὰ καὶ παϑόντες καὶ δρά- 
σαντες τῶν μὲν πατρέων ἱερῶν ὠλιγώρησαν, πρὸς δὲ 
τὰ ξενικὰ ὡς καὶ ἐπαρκέσοντά σφισιν ὥρμησαν. φι- 
λεῖ γάρ πως τὸ ἀνθρώπειον ἐν ταῖς συμφοραῖς τοῦ 
μὲν συνήϑους. κἂν ϑεῖον ἡἧ.. καταφρονεῖν, τὸ δὲ 
ἀπείρατον ϑαυμάξειν᾽ παρ᾽ ἐκείνου μὲν γὰρ ἅτε μη-. 
δὲν ἐς τὸ παρὸν ὠφελεῖσθαι νομίξοντες, οὐδὲ ἐς τὸ 
ἔπειτα χρηστὸν οὐδὲν προσδέχονται; παρὰ ὃὲ δὴ τοῦ 
ξένου πᾶν ὅδον ἂν ἐθελήσωσιν ὑπὸ τῆς καινοτομίας 
ἐλπίζουσιν. - Ν ν. 153. 

2 ὅτι τὴν τῶν Φαλίσκων πόλιν πολιορκοῦντες οὗ 
ὭΣ Ῥωμαῖοι ταύτῃ προσκαϑήμενοι διετρέβησαν. εἰ μὴ 

τοιόνδε τι ἐγένετο. γραμματιστής τις ἐν αὐτῇ παῖδας 

σι 
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οὔτ᾽ ὀλίγους οὔτ᾽ ἀφανεῖς παιδεύων, ἔπειϑ᾽ ὑπ᾽ ὀργῆς 
ἢ καὶ κέρδους ἐλπέδι πάντας σφᾶς ἔξω τε τοῦ τείχους 

ὡς καὶ ἐπ᾽ ἄλλο τι ἐξήγαγεν. τοσοῦτον γάρ που τῆς 
ἀδείας αὐτοῖς περιὴν ὥστε καὶ τότε συμφοιτᾶν, καὶ 
πρὸς τὸν Κάμιλλον ἐχόμισε, πᾶσάν οὗ τὴν πόλιν δι᾽ αὖ- 
τῶν παραδιδόναι λέγων" οὐ γὰρ περιοίσειν ἔτι τοὺς 
ἔνδον, τῶν φιλτάτων σφίσιν ἐχομένων. οὐ μέντοι 
καὶ ἐπέρανέ τι᾿ ὃ γὰρ Κάμιλλος τῆς τε ἀρετῆς ἅμα 
τῆς τῶν Ρωμαίων καὶ τῶν συμπτωμάτων τῶν ἀνϑρω- 
πίνων ἐνθυμηϑεὶς οὐκ ἠξίωσεν ἐκ προδοσίας αὐτοὺς 
ἑλεῖν, ἀλλὰ καὶ τὼ χεῖρε ἐς τοὐπίσω τοῦ προδότου 
δήσας παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς τοῖς παισὶν [ὀπισϑό- 
χειρα] ἀγαγεῖν οἴκαδε. γενομένου δὲ τούτου οἱ Φα- 
λέσκοι οὐκέτ᾽ ἀντέσχον, ἀλλὰ καίτοι καὶ δυσάλωτοι 
ὄντες καὶ ἐκ περιουσίας τὸν πόλεμον διαφέροντες, 
ὅμως ἐθελονταὶ ὡμολόγησαν αὐτῷ, ϑαυμαστήν τινα 
φιλέαν παρ᾽ αὐτοῦ προσδοκήσαντες ἕξειν, οὔγε καὶ 
πολεμίου οὕτω δικαίου ἐπεπείραντο. Υ Ρ. 578. 

ὁ οὖν Κάμιλλος ἐπιφϑονώτερος ἔτι καὶ μᾶλλον 
ἐκ τούτων τοῖς πολίταις γενόμενος ἐγράφη τε ὑπὸ 
τῶν δημάρχων ὡς μηδὲν ἐκ τῆς λείας τῆς τῶν Οὐηίων 
τὸ δημόσιον ὠφελήσας. καὶ ἑκουσίως πρὸ τῆς δίκης 
ὑπεξέσχεν. Υ 1". 

“4Δίωνος ς΄ βιβλίῳ “Ὡ᾿ ἐπεὶ διῆρξεν, ἐσήγαγον καὶ 
χρήμασιν ἐξημίωσαν, οὔτε περὶ τοῦ σώματος ἐς κίν- 
δυνον καταστήσαντες." ΒοκΙ. Αποοά. Ρ. 146, 21. 

οὕτω γὰρ αὐτὸν οὐ τὸ πλῆϑος μόνον, οὐδ᾽ ὅσοι 
φιλοτιμίαν τινὰ πρὸς τὴν ἀξίωσιν αὐτοῦ εἶχον, ἀλλὰ 
καὶ οἱ πάνυ φίλοι συγγενεῖς τε αὐτῷ ὄντες ἐβάσκαι- 
νον ὥστε μηδ᾽ ἀποκρύπτεσϑαι᾽ δεομένου γὰρ αὐτοῦ 
τῶν μὲν καὶ συναγωνίσασϑαι τῶν δὲ τήν γε ἀπο- 
λύουσαν ϑέσϑαι, ... ἁλόντι δ᾽ αὐτῷ χρημάτων τε 

Φ 

ΠῚ 

σι 
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τιμήσειν καὶ τὴν καταδίκην συνεκτίσειν ὑπέσχοντο. 
διὰ μὲν δὴ ταῦτα εὐχήν τε ὑπὲρ τῆς γῆς ἐποιήσατο 
χρείαν αὐτοῦ τὴν πόλιν σχεῖν καὶ πρὸς τοὺς Ῥου- 
τούλους πρὶν κατηγορηϑήναι μετέστη. Μ  . 154. 

γενέσϑαι δὲ καϑὼς ὁ ϑριαμβικὸς παρακελεύεται 

νόμος. περὶ οὗ γράφει “΄ίων Κοκκειανός. εἰ δὲ τῶν 
ἐργωδῶν σοι δοκεῖ παλαιῶν βίβλους ἀνερευνᾶν, ἀλλ᾽ 
οὖν ὡς. οἷον ἐπιδρομάδην αὐτὸς τὰ τοῦ ϑριάμβου 
ἐξείποιμι. εἰς δίφρον “τὸν ϑριαμβονέκην . ἀναβιβά- 
σαντες σινωπιδίῳ ἢ κινναβάρει τὸ πρόσωπον ἀντὶ 
αἵματος. ὡς μὴ ἐρυϑριᾷ, περιχρίουσι. καὶ βραχιονι- 
στῇρας ἐμβάλλουσι ταῖς χερσὶ καὶ δάφνινον στέμμα 
“καὶ δάφνης κλῶνα διδοῦσι τῇ “δεξιᾷ. περιτιϑέασι 
'δὲ καὶ τῇ κεφαλῇ στέφανον ἐξ ὕλης ὁποίας, ἀνά- 
γραπτα φέροντα ὅσα. ἐποίησεν ἢ ἐπεπόνϑει᾽ οἰκέτης 
ὃὲ δημόσιος τοῦ ἅρματος “ἑστὼς ὄπισϑεν ἀνέχει τὸν 
στέφανον λέγων ἐκείνῳ πρὸς οὖς. Βλέπε καὶ τὸ 'κα- 
τύπιν. κώδωνες δὲ καὶ μαστιξ τοῦ ξυγοῦ τοῦ ἅρματος 
ἀπῃώρηνται" εἶτα τρὶς κυκλῶν τὸν τόπον περιτρέχει; 
καὶ τοὺς ἀναβαϑμοὺς ἐπὶ γόνασιν ἀνέρπει καὶ τοὺς 
στεφάνους ἐκεῖ ἀποτίέϑεται. 'Τεοίζο5 Ἐρἰβί. 107, Ρ. 86. 
Εγροὸ Πίθηϊβ ἴσα ϑυηΐ ἤᾶθὸ ΖοηδΓΔ6 νοὶ. 1, Ρ. τ; 19, 
Ροβί ΡΙαΐάγο θα (δηη}}}. ὁ. 7 ἀδ ρορυὶὶ ἱπ (διμ πὴ ΡΙῚ 

Ρίοῦ {πμπηρῃθπι ἰγὰ: Ἢ δὲ τῶν ἐπινικίων πομπή, ἣν 
“καὶ ϑρίαμβον. ἐκάλουν, τοιάδε τις ἐγίνετο. ὅτε τι 
κατωρϑώϑη μέγα καὶ ἐπινικίων ἐπάξιον, αὐτοκράτωρ 
αὐτίκα ὃ στρατηγὸς ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ὠνομάξετο, 
καὶ κλῶνας δάφνης “περιέδει ταῖς ῥάβδοις καὶ τοῖς 
δρομοκήρυξι τοῖς τὴν νέκην καταγγέλλουσι τῇ πόλει 
κομίξειν ἐδίδου. ἐλθὼν δὲ οἴκαδε τὴν γερουσίαν 
συνήϑροιξε καὶ ἤτει ψηφίσασϑαί οἱ τὰ ἐπινίκια. καὶ 
εἰ ἔτυχε ψήφου παρά τε τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου, 
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ἐβεβαιοῦτο αὐτῷ καὶ ἡ ἐπωνυμία τοῦ αὐτοκράτορος. 
καὶ εἰ μὲν ἦν ἐν τῇ ἀρχῇ ἔτι ἐν ἢ τυγχάνων ἐνίκησε, 
ταύτῃ καὶ πανηγυρίξων ἐκέχρητο, εἰ δ᾽ ὁ χρόνος 
παρεληλύϑει τῆς ἀρχῆς, ἄλλο τι πρόσφορον αὐτῇ 
ἐλάμβανεν ὄνομα᾽ ἰδιώτῃ γὰρ νικητήρια πέμψαι ἀπ- 
δίρητο. ἐνσκευασάμενος δὲ τῇ ἐπινικίῳ σκευῇ, καὶ 
περιβραχιόνια λαβὼν στέφανόν τε δάφνης ἀναδησά- 
μενος καὶ κλάδον κρατῶν ἐν τῇ δεξιᾷ, τὸν δῆμον 
συνεκάλει᾽ καὶ ἐπαινέσας τοὺς συστρατευσαμένους 
αὐτῷ καὶ κοινῇ καὶ ἰδίᾳ τινάς, ἐδωρεῖτο μέν σφισι 
χρήματα, ἐτίμα δὲ καὶ κόσμῳ, περιβραχιόνιά τέ τισι 
καὶ δόρατα ἀσίδηρα παρεῖχε, καὶ στεφάνους τοῖς μὲν 
χρυσοῦς τοῖς δὲ ἀργυροῦς ἐδέδου., τοὔνομά τε ἕκά- 
στου καὶ τῆς ἀριστείας φέροντας τὸ ἐκτύπωμα. εἰ 
γὰρ τείχους τις πρῶτος ἐπέβη, καὶ τείχους ὁ στέφα- 

νος ἔφερεν᾽ ἢ καὶ ἐξεπολιόρκησέ τι. καὶ τοῦτο κἀ- 
κεῖνο εἰκόνιστο. ἐναυκρατησέ τις, ναυσὶν ὁ στέφα- 
νος ἐκεκόσμητο ἱπποκράτησέ τις, ἱππικὸν τι ἐξετε- 
τύπωτο. ὁ δὲ πολίτην τινὰ ἐκ μάχης ἢ ἑτέρου κιν- 
δύνου ἢ ἐκ πολιορκίας σώσας μέγιστόν τε εἶχε τὸν 
ἔπαινον καὶ ἐλάμβανε στέφανον γινόμενον ἐκ δρυός, 
ὃς πολὺ πάντων καὶ τῶν ἀργυρῶν καὶ τῶν χρυσῶν 
ὡς ἐντιμότερος προετετίέμητο. καὶ οὐ κατ᾽ ἄνδρα μό- 
νον ἀριστεύσαντα ταῦτα ἐδέδοτο, ἀλλὰ καὶ λόχοις καὶ 
στρατοπέδοις ὅλοις παρείχετο. καὶ τῶν λαφύρων 
πολλὰ μὲν τοῖς στρατευσαμένοις διανενέμητο᾽ ἤδη 
δέ τινες καὶ παντὶ τῷ δήμῳ διέδοσαν καὶ ἐδαπάνων 
εἰς τὴν πανήγυριν καὶ ἐδημοσίευον, καὶ εἴ τι περιελέ- 
λειπτο, εἰς ναούς, εἰς στοὰς ἢ καί τι ἕτερον δημό- 
σιον ἔργον ἀνήλισκον. ταῦϑ'᾽ ὁ πομπεὺς ποιήσας εἰς 
τὸ ἅρμα ἀνέβαινε. τὸ δὲ δὴ ἄρμα οὔτ᾽ ἀγωνιστηρίῳ 
οὔτε πολεμιστηρίῳ ἦν ἐμφερές, ἀλλ᾽ ἐς πύργου περι- 

ὉΙΟ σαβδιῦϑ. 1. 3 
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φεροῦς τρόπον ἐξείργαστο. καὶ οὐ μόνος ἦν ἐν τῷ 
ἅρματι. ἀλλ᾽ ἄν γε καὶ παῖδας ἢ συγγενεῖς εἶχε, κά- 
κείνων τὰς μὲν κόρας καὶ τὰ ἄρρενα τὰ νεογνὰ ἐν 
αὐτῷ ἀνεβίβαξε, τοὺς δὲ ἁδροτέρους ἐπὶ τοὺς ἵππους 
τούς τε ξυγίους καὶ τοὺς σειραφόρους ἀνετέϑετο᾽ εἰ 
δὲ πλείους ἦσαν, ἐπὶ κελήτων τῷ πομπεῖ παριππεύον- 
τὲς συνεπόμπευον. τῶν δ᾽ ἄλλων οὐδεὶς ὠχεῖτο, 
ἀλλ᾽ ἐστεμμένοι δάφνῃ πάντες ἐβάδιξον. οἰκέτης 
μέντοι δημόσιος ἐπ᾽ αὐτοῦ παρωχεῖτο τοῦ ἅρματος, 
τὸν στέφανον τῶν λίϑων τῶν χρυσοδέτων ὑπερανέχων 
αὐτοῦ, καὶ ἔλεγε πρὸς αὐτὸν “ὀπίσω βλέπε᾽, τὸ κα- 
τόπιν δηλαδὴ καὶ τὰ ἐφεξῆς προσκόπει τοῦ βίου, μηδ᾽ 
ὑπὸ τῶν παρόντων ἐπαρϑῇς καὶ ὑπερφρονήσῃς. καὶ 
κώδων ἀπήρτητο καὶ μάστιξ τοῦ ἄρματος. ἐνδεικτικὰ 
τοῦ καὶ δυστυχῆσαι αὐτὸν δύνασϑαι ὥστε καὶ αἰκι- 
σϑῆναι ἢ καὶ δικαιωϑῆναι ϑανεῖν. τοὺς γὰρ ἐπί τινι 
ἀτοπήματι καταδικασϑέντας ϑανεῖν νενόμιστο κωδω- 
νοφορεῖν., ἵνα μηδεὶς βαδίξουσιν αὐτοῖς ἐγχριπτόμε- 
νος μιάσματος ἀναπίμπληται. οὕτω τὲ σταλέντες 
εἰσήεσαν εἰς τὴν πόλιν, ἔχοντες προπέμποντα σφῶν 
τὰ σκῦλα τε καὶ τὰ τρύπαια, καὶ ἐν εἰκόσι τά τε 
αἰχμάλωτα φρούρια ἠσκημένα, πόλεις τε καὶ ὄρη καὶ 
ποταμούς, λίμνας, ϑαλάσσας, τά τε σύμπαντα ὅσα 
ἑαλώκεσαν. καὶ εἰ μὲν μέα ἡμέρα ἦν ἐξαρκοῦσα πρὸς 
τὴν τούτων πομπήν᾽ εἰ δὲ μή. καὶ ἐν δευτέρα καὶ 
τρίτῃ ἐπέμπετο. προδιελϑόντων δ᾽ ἐκείνων οὕτως ὁ 
πομπεὺς εἰς τὴν Ρωμαίαν κομισϑεὶς ἀγοράν. καὶ τῶν 
αἰχμαλώτων τινὰς εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀπαχϑῆναι καὶ 
ϑανατωϑῆναι κελεύσας, ἀνήλαυνεν εἰς τὸ Καπιτώ- 
λιον, καί τινας ἐκεῖ τελετὰς πληρώσας, καὶ προσαγα- 
γὼν ἀναϑήματα, καὶ παρὰ ταῖς ἐκεῖ δειπνήσας στοαῖς. 
πρὸς ἑσπέραν οἴκαδε μετ᾽ αὐλῶν καὶ συρίγγων ἀπήρ- 
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χετο. (εἶτα μετὰ ϑυμελικῶν οἴκαδε ἀπέρχεται Τηοίζε8 
Ροβὲ νϑῦθᾶ βιρΓἃ ροβἰίᾶ. Εγρο ἢδθο Βίοηΐβ ἴθγο βαηΐ νου βἃ.) 
τοιαῦτα μὲν ἦσαν πάλαι τὰ νικητήρια᾽ αἷ δὲ στάσεις 
αἵ τε δυναστεῖαι πλεῖστα ἐνεωτέρισαν ἐπ᾽ αὐτοῖς. 

ὅτι τῆς στρατείας τῶν Γαλατῶν αἰτία αὕτη ἐγέ- 
νετο. οἱ Κλουσῖνοι πολέμῳ ὑπ᾽ αὐτῶν κακωϑέντες 
πρὸς τοὺς Ῥωμαίους κατέφυγον, ἐλπίδα οὐκ ἐλα- 
χίστην ἔχοντες, ἐπειδὴ τοῖς Οὐηιένταις καίπερ ὁμο- 
φύλοις οὖσιν οὐ συνήραντο, πάντως τινὰ ὠφέλειαν 
παρ᾽ αὐτῶν εὑρήσεσϑαι. ὡς δὲ ἐκεῖνοι τὴν ἐπικου- 
ρέαν οὐκ ἐψηφίσαντο, πρέσβεις δὲ πρὸς τοὺς Γαλά- 
τας πέμψαντες εἰρήνην αὐτοῦς ἔπραττον, ταύτην 
παρὰ μικρόν, ἐπὶ γὰρ μέρει τῆς χώρας προετείνετό 
σφισιν, ἐποιήσαντο, συμπεσόντες δὲ τοῖς βαρβάροις 
ἐκ τῶν λόγων ἐς μάχην τοὺς τῶν Ῥωμαίων πρέσβεις 
προσπαρέλαβον. οἵ οὖν Γαλάται χαλεπῶς ἐπὶ τῇ ἀν- 
τιτάξει αὐτῶν ἐνεγκόντες, τὸ μὲν πρῶτον ἀνταπέ- 
στειλάν τινας ἐς τὴν Ῥώμην, αἰτιώμενοι τοὺς πρέσ- 
βεις᾽ εἶτ᾽ ἐπειδὴ μήτε τιμωρία σφίσιν ἐγένετο καὶ 
χιλίαρχοι πάντες ἀπεδείχϑησαν. ϑυμοῦ τὲ ἐπληρώ- 
ϑησαν ὄντες καὶ ἄλλως ὀργὴν ἄκροι. καὶ τοὺς Κλου- 
σένους ἐν ὀλιγωρίᾳ ϑέμενοι πρὸς τὴν ἹΡώμην ὥρμη- 
σαν. ὕ ". 873. 

ὅτι τοῖς Ῥωμαίοις δεξαμένοις τὴν τῶν Γαλατῶν 
ἔφοδον οὐδ᾽ ἀναπνεῦσαι ὑπῆρξεν, ἀλλ᾽ αὐθημερὸν ἐς 
τὴν μάχην ἐκ τῆς πορείας ὥσπερ εἶχον καταστάντες 
ἔπταισαν᾽ πρὸς γὰρ τὸ ἀδόκητον τῆς ἐπιστρατείας 
αὐτῶν καὶ τὸ πλῆϑος καὶ τὸ μέγεϑος τῶν σωμάτων 

τήν τε φωνὴν ξενικόν τέ τι καὶ φρικῶδες φϑεγγομέ- 
νὴν ἐκπλαγέντες τῆς τε ἐμπειρίας ἅμα τῆς τῶν τακτι- 
κῶν ἐπελάϑοντο καὶ ἐκ τούτου καὶ τὰς ἀρετὰς προή- 
καντο. πλεῖστον γάρ τοι πρὸς ἀνδρείαν ἐπιστήμη 
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φέρει, ὅτι καὶ παροῦσά τισι τὴν δώμην τῆς γνώμης 
σφῶν βεβαιοῖ καὶ ἐλλείπουσα καὶ ἐκείνην προσδια- 
φϑείρει πολλῷ μᾶλλον ἢ εἰ μηδὲ τὴν ἀρχὴν αὐτοῖς 
προὐπήρχεν᾽ ἄπειροι μὲν γὰρ πολλοὶ πολλὰ ϑυμῶ 
βιαίως κατορϑοῦσιν, οἱ δὲ δὴ τῆς εὐταξίας, ἣν ἂν 
μάϑωσιν, ἁμαρτάνοντες καὶ τὴν τοῦ φρονήματος 
ἰσχὺν προσαπολλύουσιν. ὑφ᾽ ὧν καὶ οἱ Ῥωμαῖοι 
ἐσφάλησαν. ΜΝ. 154. 

ὅτι οἵ Ῥωμαῖοι ἐν τῷ Καπιτωλέῳ ὄντες καὶ πο- 
λιορκούμενοι ἐλπίδα σωτηρίας πλὴν παρὰ τοῦ δαι- 
μονέου οὐδεμέαν εἶχον. τὸ γὰρ δὴ ϑεῖον καίπερ ἐν 
παντὶ κακοῦ ὄντες ἐθεράπευον οὕτως ὥστε, ἐπειδή 
τι τῶν ἱερῶν ἐχρὴν ὑπὸ τῶν ποντιφίκων ἄλλοϑέπου 
τῆς πόλεως γενέσϑαι, Καίσων Φάβιος, οὗ ἡ ἱερουρ- 
γία ἱκνεῖτο, κατέβη τε ἐπ᾽ αὐτὴν ἐκ τοῦ Καπιτωλίου 
στειλάμενος ὥσπερ εἰώϑει, καὶ διὰ τῶν πολεμίων 
διεξελθὼν τά τε νομιζόμενα ἐποίησε καὶ αὐθημερὸν 
ἀνεκομίσϑη. ϑαυμάξω μὲν οὖν καὶ τῶν βαρβάρων 
ὅτι αὐτοῦ, εἴτ᾽ οὖν διὰ τοὺς ϑεοὺς εἴτε καὶ διὰ τὴν 
ἀρετήν, ἐφείσαντο᾽ πολύ γε μὴν μᾶλλον αὐτὸν ἐκεῖ- 
νον ἐν ϑαύματι ποιοῦμαι καϑ᾽ ἑκάτερον, ὅτι τε ἐς 
τοὺς πολεμίους μόνος κατελθεῖν ἐτόλμησε, καὶ ὅτι 
δυνηϑεὶς ἀναχωρῆσαί ποι ἀσφαλῶς οὐκ ἠϑέλησεν, 
ἀλλ᾽ ἐς τὸ Καπιτώλιον αὖϑις ἑκὼν ἐπὶ προῦπτον κίν- 
δυνον ἀνεχώρησεν. ἐπιστάμενος μὲν ὀκνοῦντας αὖ- 
τοὺς τὸ χωρίον, ὃ μόνον ἔτι τῆς πατρέδος εἶχον, ἐκ- 
λιπεῖν, ὁρῶν δὲ μηδ᾽ εἰ πάνυ ἐπεϑύμουν ἐκφυγεῖν 
δυναμένους ὑπὸ τοῦ πλήϑους τῶν πὸόλιορκούντων 
τοῦτο ποιῆσαι. Υ ῥ. 581. 

ὅτι ὁ Κάμιλλος παρακαλούμενος τὴν ἡγεμονίαν 
ἐγχειρισϑῆναι οὐχ ὑπήκουσεν, ὅτι φεύγων τε ἦν καὶ 
οὐκ ἔμελλε κατὰ τὰ πάτρια αὐτὴν λήψεσϑαι. οὕτω 
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γάρ που νόμιμος ἀκριβής τε ἀνὴρ ἐγένετο ὥστε καὶ 
ἐν τηλικούτῳ τῆς πατρίδος κινδύνῳ διὰ φροντέδος 
τὰ καϑήκοντα ποιεῖσϑαι, καὶ μὴ δικαιοῦν παράδειγμα 
τοῖς ἔπειτα παρανομίας καταλιπεῖν. Υ ῥ. 582. 

ὅτι τῶν Ῥωμαίων ἁλούσης ὑπὸ Γαλατῶν τῆς πό- 
λεῶς ἐς τὸ Καπιτώλιον ἀνασκευασαμένων, ὁ Καμιλ- 
λος φυγὰς ὧν ἐσπέμπει πρὸς αὐτοὺς ὡς ἐπιϑέσϑαι 
βούλεται τοῖς Γαλάταις᾽ ὡς δὲ ὁ διακομίξζων τὰ γράμ- 

ματα ἐς τὸ φρούριον ἀφίκετο; οἱ βάρβαροι τὰ ἴχνη 
διεσημαίνοντο, καὶ μικροῦ δεῖν καὶ τὸ καταφύγιον 
ἔλαβον. εἰ μὴ ἱεροὶ χῆνες βοσκόμενοι τὴν τῶν βαρ- 
βάρων ἔφοδον διεϑρύλησαν καὶ τοὺς ἔνδον ἹΡωμαίους 
διυπνίσαντες τοῖς ὅπλοις παρέστησαν. Ν Ρ. 599. 

ὅτι Σιβύλλης χρησμὸς ἔφασκε τὸ Καπιτώλιον κε- 9 

φάλαιον ἔσεσϑαι τῆς οἰκουμένης μέχρι τῆς τοῦ κόσ- 
μου καταλύσεως. Μ. 580. 

ὅτι τοῦ Καπιτωλένου κατέγνω ὁ δῆμος. καὶ ἥ τε 26 
οἰκία αὐτοῦ κατεσκάφη καὶ τὰ χφήματα ἐδημεύϑη, ὃ ἐβτι 
τό τε ὄνομα. καὶ εἰ δή που εἰκὼν ἦν, ἀπηλείφϑη 
καὶ διεφϑάρη. καὶ νῦν δὲ πλὴν τῆς κατασκαφῆς 
πάντα γίνεται ἐπὶ τοῖς τῷ κοινῷ ἐπιβουλεύουσιν. 
ἔκριναν δὲ καὶ μηδένα εὐπατρίδην ἐν τῇ ἄκρᾳ κα- 
τοικεῖν ; ὅτι καὶ ἐκεῖνος ἐνταυϑοῖ οἰκῶν ἐτύγχανεν. 
ἡ δὲ δὴ συγγένεια ἡ τῶν “Μαλλίων ἀπεῖπε μηδένα 
σφῶν Μάρκον, ἐπείπερ οὗτος ὠνομάξετο, προσκα- 
λεῖσϑαι. 

Καπιτωλῖνος μὲν οὖν τοσοῦτον τὸ διαλλάσσον 
κἂν τοῖς τρόποις κἀν τῇ τύχῃ ἔσχε᾽ τά τε γὰρ πολέ- 
μια ἀκριβώσας εἰρηνεῖν οὐκ ἠπίστατο, καὶ τὸ Καπι- 
τώλιον ὃ ἐσεσώκει κατέλαβεν ἐπὶ τυραννέδι. εὐπα- 
τρίδης τε ὧν οἰκέτου ἔργον ἐγένετο, καὶ πολεμικὸς 
νομισϑεὶς ἐν ἀνδραπόδου τρόπῳ συνελήφϑη, κατά 
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τε τῆς πέτρας αὐτῆς ἀφ᾽ ἧς τοὺς Γαλάτας ἀπεώσατο 
ἐρρίφη. Υν". 582. 

ὅτι ὁ Καπιτωλῖνος κατεκρημνίσϑη ὑπὸ τῶν Ῥω- 

μαίων. οὕτως οὔτ᾽ ἄλλο τι κατὰ χώραν ὡς πλήϑει 

τοῖς ἀνθρώποις μένει, καὶ αἷ εὐπραγίαι συχνοὺς ἐς 
συμφορὰς ἀντιρρόπους προάγουσιν᾽ ἐξαίρουσαι γὰρ 
αὐτοὺς πρὸς τὰς ἐλπίδας τῶν ὁμοίων τοῦ τε πλείο- 

νος ἀεὶ ποιοῦσιν ἐπορέγεσϑαι καὶ ἐς τὸ ἐναντιώτατον 

σφαλέντας καταβάλλουσι. ΜΝ ῥ. 155. 
ὅτι Φεβρουάριος φϑονήσας Καμίλλῳ μελέτην τυ- 

ραννίδος αὐτοῦ κατηγόρησε᾽ τούτου δὲ διωχϑέντος 
καὶ αὖϑις καϑόδου τυχόντος οἷς πολιορκουμένῃ τῇ 
πατρίδι κατὰ τὴν φυγὴν ἐβοήϑησεν, εἰς ἐξέτασιν 
Φεβρουαριος ἄγεται καὶ διώκεται. Κάμιλλος δὲ καὶ 
τὸν ἐπώνυμον αὐτοῦ μῆνα παρὰ τοὺς ἄλλους ἐκολό- 
βωσεν. Μ ρ. 580. Οοῃΐ. ϑυϊάαθβ νν. Βρέννος εἰ Φε- 
βρουάριος. 

ὅτι πρὸς Τουσκουλανοὺς ἐστράτευσε Κάμιλλος, 
γν ϑαυμαστῃ δέ τιν. προσποιήσει δεινὸν οὐδὲν ἔπαϑον. 

2 

8 

καϑάπερ γὰρ υὔτ᾽ αὐτοί τι πλημμελήσαντες οὔτε τῶν 
Ῥωμαίων ὀργήν σφισιν ἐχόντων, ἀλλ᾽ ἥτοι ὡς φίλων 
παρὰ φίλους ἰόντων ἢ καὶ ἐφ᾽ ἑτέρους τινὰς διὰ τῆς 
ἐκείνων ἀτρατευόντων, οὔτε τι μετέβαλον τῶν καϑε- 
στηκότων οὔϑ᾽ ὅλως ἐταράχϑησαν, ἀλλὰ καὶ πάνυ 
πᾶντες ἐπί τὲ ταῖς δημιουργίαις καὶ ἐπὶ τοῖς ἄλλοις 
ἔργοις ὡς καὶ ἐν εἰρήνῃ κατὰ χώραν μείναντες, εἴσω 
τε τὸν “στρατὸν ἐσεδέξαντο καὶ ξένια αὐτοῖς ἔδοσαν 
τά τε ἄλλα ὡς φίλους ἐτίμησαν. ἐξ οὗπερ καὶ οἵ 
Ῥωμαῖοι οὐχ ὅτι κακὸν αὐτοὺς ἔδρασαν, ἀλλὰ καὶ ἐς 
τὴν πολιτείαν μετὰ ταῦτ᾽ ἐσεγράψαντο. Υ͂ ρῥ. 582. 

Δίωνος ξ΄ βιβλίῳ “᾿Τουσκουλανοὶ δὲ χεῖρας μὲν 

οὐκ ἀντήραντο αὐτῷ." Βεκκ. Αποοά. Ρ. 123, 32. 
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ὅτι ἡ “Ῥούφου γυνὴ χιλιαρχοῦντος καὶ πράττον- 29 

τος ἐν τῇ ἀγορᾷ “δημόσιον, ἐπειδὴ ἐχεῖνος ἀφέκδτο 79 
καὶ τὴν ϑύραν ὁ ῥαβδοῦχος κατά τι ἔϑος ἀρχαῖον 
ἔχρουσεν, ἐξεταράχϑη πρὸς τοῦτο οὔπω πρότερον 
τοιούτου τινὸς πεπειραμένη καὶ διεπτοήϑη. γέλωτος 
οὖν ἐπ᾽ αὐτῇ συχνοῦ καὶ παρὰ τῆς ἀδελφῆς καὶ τῶν 
ἄλλων γενομένου, καὶ σκωφϑεῖσα ὡς ἰἐδιώτις τῶν 
ἀρχικῶν πραγμάτων διὰ τὸ τὸν ἄνδρα αὐτῆς μήποτε 
ἐν ἡγεμονίᾳ τινὶ ἐξητάσϑαι οὖσα, δεινὸν ἐποιήσατο, 
οἷά που ἄλλως τε καὶ ταῖς γυναιξὶν ἐκ μικροψυχίας 
συμβαίνειν πέφυκεν. καὶ οὐ πρότερον ἀνῆκε δυσκο- 
λαένουσα πρὶν πᾶσαν τὴν πόλιν ϑορυβῆσαι, ὥς που 
σμικρὰ καὶ τὰ τυχόντα πολλῶν τισι καὶ μεγάλων κα- 
κῶν αἴτια γίγνεται, ὅταν φϑόνῳ τέ τις αὐτὰ καὶ ξη- 
λοτύπως λαμβάνῃ. Μ . 158. 

ὅτι δεινὸν ἐν κακοῖς προσδοκία σωτηρίας ἀναπεῖ- 
σαί τινα πιστεῦσαι καὶ τοῖς παραλόγοις. Ν ρΡ. 15θ. 

ἀεὶ γάρ τι τοῦ τῆς πολιτείας κόσμου στασιάξον- 
τες παρέλυον, ὥσϑ᾽ ὑπὲρ ὧν τοὺς πολέμους πρὶν 
τοὺς μεγίστους ἀνῃροῦντο, ταῦτ᾽ ἐν τῷ χρόνῳ σύμ- 
παντα ὡς εἰπεῖν οὐκ ἀστασιάστως μέν, οὐ μέντοι καὶ 
χαλεπῶς κατακτήσασϑαι. Ν᾿. 

ὅτι Πούπλιος, τῶν πολιτῶν [Ῥωμαίων] στασια- 
ξόντων πρὸς ἀλλήλους, ὀλίγου τούτους συνήλλαξε᾽ 
Δικίνιον γὰρ Στόλωνα ἵππαρχον προσείλετο, ὄντα 
δήμαρχον. ὅπερ καινοτομηϑὲν τοὺς μὲν εὐπατρίδας 
ἐλύπησε, τοὺς δὲ ἄλλους οὕτως ὑπηγάγετο ὥστε μη- 
κέτι τῆς ὑπατείας τῷ ὑστέρῳ ἔτει ἀντιποιήσασϑαι, 
ἀλλ᾽ ἐᾶσαι τοὺς χιλιάρχους αἴρεϑήῆναι. ἐκ γὰρ τού- 
του καὶ ἐς τἄλλα ἀνϑυπείξαντές γέ τινα ἀλλήλοις 
ἴσως ἂν κατηλλάγησαν, εἰ μήπερ ὁ Στόλων ὁ δήμαρ- 
χος τοιοῦτόν τι εἰπών, ὡς οὐκ ἂν πίοιεν εἰ μὴ φά- 

το 

.-- 



80 
διυ. 

392 

ἐϑ 

4 

40 ἘΚΤΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ἀἄς. 

γοιεν, ἀνέπεισεν αὐτοὺς μηδενὸς ἀφέσϑαι, ἀλλ᾽ ὡς 
καὶ ἀναγκαῖα πάντα ὅσα ἐνεχη ψύθανεν κατεργάσα- 
σϑαι. ΚΝ τ. 585. 

ΖΔέων δὲ Κάσσιος Κοκκειανὸς ὁ τὰ Ῥωμαίων συν- 

τάξας ἐκ ϑεομηνίας φησὶ γενέσϑαι χάσμα περὶ τὴν 
Ῥώμην καὶ μὴ ἐπιμύειν. χρησμοῦ δὲ δοϑέντος ἐπι- 
μύσαι τὸ χάσμα ἐὰν ὃ κράτιστον Ρωμαίοις ἐμβάλω- 
σιν ἐν αὐτῷ, Κούρτιός τις ἱππεὺς εὐγενής, οὐδενὸς 
ἄλλου συμβαλεῖν τὸν χρησμὸν δυναμένου. αὐτὸς ἕρ- 
μηνεύσας ἵππον ὁμοῦ καὶ ἄνϑρωπον λέγειν, εὐθέως 
ἀνέβη τε τὸν ἵππον καὶ ὡς εἶχεν ἐλάσας ἡρωικῶς 
κατὰ τοῦ φρικώδους ἐκείνου βόϑρου ἐφέρετο. καὶ 
εὐθέως κατενεχϑέντος τὸ χάσμα ἐπέμυε (καὶ) οἵ λοι- 
ποὶ τῶν Ῥωμαίων ἄνωθεν ἄνϑεσιν ἔβαλλον. κἀκ 
τούτου καὶ Κούρτιος ὁ λάκκος ἐκλήϑη. Ιο. ΤεοίΖ. 
800]. δὰ χορ, ἤομι. [].- Ρ. 186, 17. ὐΟοηΐ, δυϊάδϑ ν. 

“ίέβερνος εἰ Ν Ρ. 531. 
οὐκ ἔστιν οὐδὲν ξῷον ϑνητὸν οὔτ᾽ ἄμεινον οὔτ᾽ 

ἰσχυρότερον ἀνθρώπου. ἢ οὐχ ὁρᾶτε ὅτι τὰ μὲν ἄλλα 
πάντα κάτω κέκυφε καὶ ἐς τὴν γὴν ἀεὶ βλέπει, πράτ- 
τει δὲ οὐδὲν ὃ μὴ τροφῆς καὶ ἀφροδισίων ἔχεται; 
οὕτω καὶ ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς φύσεως ἐς ταῦτα κατακέκριται. 
μόνοι ὃὲ ἡμεῖς ἄνω τε ὁρῶμεν καὶ τῷ οὐρανῷ αὐτῷ 
ὁμιλοῦμεν, καὶ τὰ μὲν ἐπὶ τῆς γῆς ὑπερφρονοῦμεν, 
τοῖς δὲ δὴ θεοῖς αὐτοῖς ὡς καὶ ὁμοίοις οὖσιν ἡμῖν 
σύνεσμεν, ἅτε καὶ φυτὰ καὶ ποιήματα αὐτῶν οὐ γήινα 
ἀλλ᾽ οὐράνια ὄντες᾽ ὑφ᾽ οὐ καὶ αὐτοὺς ἐκείνους πρὸς 
τὰ ἡμέτερα εἴδη καὶ γράφομεν καὶ πλαάττομεν᾽ εἰ γὰρ 
δεῖ δή τι καὶ ϑρασυνόμενον εἰπεῖν, οὔτ᾽ ἄνϑρωπος 
οὐδὲν ἄλλο ἐστὴν ἢ ϑεὸς σῶμα ϑνητὸν ἔχων, οὔτε 
ϑεὸς ἄλλο τι ἢ ἄνϑρωπος ἀσώματος καὶ διὰ τοῦτο 
καὶ ἀθάνατος. ταῦτά τοι καὶ συμπάντων τῶν ἄλλων 
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ξῴώων προφέρομεν᾽ καὶ οὔτε τι πεζόν ἐστιν ὃ μὴ τά- 
χει καταληφϑὲν ἢ ἰσχύι δαμασϑὲν ἢ καὶ τέχναις τισὶ 
συλληφϑὲν δουλούμεϑα, οὔτ᾽ ἔνυδρον οὔτ᾽ ἀεροπό- 
ρον, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνα τὰ μὲν ἐκ τοῦ βυϑοῦ μηδ᾽ 
ὁρῶντες ἀνέλκομεν, τὰ δὲ καὶ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ μηδὲ 
ἐξικνούμενοι κατασύρομεν. Μ τ. 582. Οὐοηΐ. ΖοΠδΓ. 
Ρ. 92. 

ὁ Μάλλιος τῷ βασιλεῖ μονομαχήσας Κελτῶν καὶ 
τοῦτον καταβαλὼν τὸν νεκρὸν ἐσκύλευσε, καὶ τὸν 
περὶ τὸν τράχηλον στρεπτὸν ἀνελόμενος. ὃς ἐπιχώ- 
ριός ἐστι Κελτοῖς κόσμος, αὐτὸς περιέϑετο. καὶ ἀπὸ 
τυῦδε Τορκουᾶτος πρὸς τῶν πολιτῶν ἐπεκλήϑη, ὅ ὉΠῈρ 
ἂν δἴη στρεπτοφόρος, καὶ τὴν ἐπίκλησιν ταύτην τοῖς 
ἀφ᾽ ἑαυτοῦ κατέλιπε μνημεῖον τῆς ἀριστείας. Ν᾿ ρ.530. 
Οοηΐ. δυϊάαβ ν. Τορκουᾶτος. 

ὅτι ὁ Δίων φησί “διόπερ που. καίπερ οὐκ εἰω- 
ϑὼς ἐκβολαῖς τοῦ λόγου χρῆσϑαι. ἄλλως τε ἐπεμνή- 
σϑην αὐτοῦ καὶ τὴν Ὀλυμπιάδα προσέγραψα., ἵν᾽ 
ἐπειδὴ λανϑάνει τοὺς πολλοὺς ὁ χρόνος τῆς μετοικί- 
σεως. ἐκφανέστερος ἐξ ἐκείνου γένηται." Μ  . 156. 

ὅτι ᾿Αγυλλαῖοι ἐπειδὴ ἤσϑοντο τοὺς Ῥωμαίους 
σφίσι πολεμῆσαι βουλομένους. πρέσβεις τε ἐς τὴν 
Ῥώμην ἀπέστειλαν πρὶν καὶ ὁτιοῦν ψηφισϑῆναι, καὶ 
εἰρήνης ἐπὶ τῷ ἡμίσει τῆς χώρας ἔτυχον. ὕ ρ. 374. 

ὅτι Οὐαλερίου μέλλοντος ἡγεμόνι' τῶν Κελτῶν 
μονομαχεῖν. κόραξ προσιξάνει τῷ δεξιῷ τούτου βρα- 
χίονι καὶ ἀντιπρόσωπος τῷ Κελτῷ, τοῖς τε ὄνυξιν 
ἀμύττων τὸ πρόσωπον καὶ ταῖς πτέρυξι καλύπτων 
τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀφύλακτον αὐτὸν τῷ Οὐαλερέῳ παρέ- 
δωκε. καὶ ὁ Οὐαλέριος Κορουῖνος ἐπεκλήϑη᾽ κό- 

ρουος γὰρ ὁ κόραξ. Μ ρ.5384. Οοηΐ. ϑυϊάα5 ν. ἀμύσσειν. 
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ταῦτά τε καὶ ἄλλα τινὰ τοιουτότροπα προετεί- 
ψοντο, οὐχ ὅτι καταπραάξειν τι αὐτῶν ἤλπιξον, εὖ 
γάρ, εἴπερ τινὲς ἄλλοι, τὰ τῶν Ῥωμαίων φρονήματα 
ἠπίσταντο, ἀλλ᾽ ὅπως ἀποτυχόντες αὐτῶν πρόφασιν 
ἐγκλημάτων ὡς ἀδικούμενοι λάβωσιν. Ν γ. 156. 

Δέωνος ξ΄ βιβλίῳ “καὶ διὰ τοῦτό σε δικαιώσω, 
᾿ τ 

ἵνα ὥσπερ τὸ τῆς ἀριστείας αἀϑλον, οὕτω καὶ τὸ 
τῆς ἀνηκουστίας τίμημα ἀπολάβῃς.᾽ ΒεκΚΚ. Απροὰ, 
Ρ. 133, 19. Οοηΐ, Ζοπδρὰβ ρ. 95, 17. 

ὅτι Μάλλιος ὁ ὕπατος τὸν ἑαυτοῦ παῖδα μονο- 
μαχήσαντα Ποντίῳ τῷ Δατίνῳ καὶ καταβαλόντα τοῦ- 
τον ὡς μὲν ἀριστέα ἐστεφάνωσεν. ὡς δὲ ὑπερβάντα 
τὰ ἐξ αὐτοῦ τεταγμένα ἐπελέκισεν᾽ ὃ δὴ σὺν ὠμό- 
τητι πραχϑὲν εὐπειϑεστάτους τοῖς ἄρχουσι Ῥωμαίους 
κατέστησεν. Ν γ". 538. 

ἦν μὲν δὴ παντὶ καταφανὲς ὅτι περισκοπήσαντες 
τὴν ἔκβασιν τῆς τύχης πρὸς τὸ κρατοῦν ἔστησαν. οὐ 
μὴν ἐξήλεγξεν αὐτοὺς ὁ Τορκουᾶτος, μή τι οἰδούν- 
τῶν σφίσιν ἔτι τῶν πρὸς τοὺς “ατίένους πραγμάτων 
νεωτερίσωσιν᾽ οὐ γάρ τοι τὰ πάντα τραχύς, οὐδ᾽ 
οἷος ἐς τὸν υἱὸν ἐγένετο καὶ ἐς τἄλλα ἦν. ἀλλὰ καὶ 
εὔβουλος καὶ εὐπόλεμος ὡμολόγητο εἶναι, ὥστε καὶ 
πρὸς τῶν πολιτῶν καὶ πρὸς τῶν ἐναντίων ὁμοίως 
λέγεσθαι ὅτι τό τε κράτος τοῦ πολέμου ὑποχείριον 
ἔσχε, καὶ εἰ καὶ τῶν Ματίνων ἡγεῖτο, πάντως ἂν αὖ- 
τοὺς νικῆσαι ἐποίησεν. ΝΜ ν. 157, οἱ Υ Ρ. 585. 

γράφει δὲ Ζοῦρις. “Ιιόδωρος. καὶ ΖΔέων ὅτι Σιαυ- 
νιτῶν, Τυρρηνῶν, καὶ ἑτέρων ἐθνῶν πολεμούντων 
Ῥωμαίοις ὁ Δέκιος ὕπατος Ῥωμαίων, συστράτηγος 
ὧν Τορκουάτου., ἐπέδωκεν ἑαυτὸν εἰς σφαγήν. καὶ 
ἀνῃρέϑησαν τῶν ἐναντίων ἑκατὸν χιλιάδες αὐϑημε- 
ρόν. 158. Τζείζ. δὰ 1 γοορὴν. 1378. 
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ὅτι Ῥωμαίων “ατίνοις πολεμούντων, καὶ τοῦ 9 
μάντεως εἰπόντος Ῥωμαίους νικᾶν εἰ ὁ ἕτερος τῶν 
ὑπάτων χϑονίοις ἑαυτὸν ἐπιδοίη δαίμοσι, 4έκιος ὁ 
ὕπατος τὴν πολεμικὴν σκευὴν ἀποθέμενος καὶ τὴν 
ἱερὰν ἐσθῆτα ἀναλαβὼν κατὰ τὸ καρτερικώτατον ἐσε- 
λαύνει τῶν πολεμίων. καὶ ὁ μὲν πανταχόϑεν βαλλό- 
μενος ϑνήσκει. Ῥωμαίοις δὲ πρὸς τὸ εὐτυχὲς ὁ ἀγὼν 
ἐτελεύτα. ΝΜ ρ. 534. 

ὅτι φησὶν ὁ Δίων “᾿ϑαυμάξω μὲν γὰρ εἰ ὁ ϑάνα- τ 
τος αὐτοῦ [Δεκίου] τὴν μάχην ἀνώρϑωσε καὶ τοὺς 
μὲν νικῶντας ἥττησε, τοῖς δὲ δὴ κρατουμένοις νίκην 
ἔδωκεν. οὐ μὴν καὶ συμβαλεῖν ἔχω δι᾽ ὃ τοὐτ᾽ ἐγέ- 
νετο. ὅταν μὲν γὰρ τὰ πραχϑέντα τισὶν ἐπιλέξωμαι, 
πολλὰ γὰρ ἤδη πολλοῖς τοιαῦτα συνενεχϑέντα ἴσμεν, 
οὐ δύναμαι τοῖς λεγομένοις ἀπιστῆσαι" ὅταν δὲ δὴ 958 
τὰς αἰτίας αὐτῶν ἐκλογίσωμαι, καὶ πάνυ ἐς ἀπορίαν 
καϑίσταμαι᾽ πῶς γὰρ ἂν καὶ πιστεύσειέ τις ἐκ τοι- 
αὐτης ἑνὸς ἀνδρὸς ἐπιδόσεως τοσοῦτο πλῆϑος ἀν- 
ϑρώπων ἔς τε τὴν σωτηρίαν ὁμοέως καὶ ἐς τὴν ἐπι- 

᾿ κράτησιν μεταβαλέσθαι; καὶ ταῦτα μὲν ὅπῃ ποτὲ καὶ 
δι᾽ ἃς αἰτίας οὕτως ἔχει ξητεῖν ἄλλοις μελήσει." Ν 
Ρ. 157. 

ὅτι οἵ Ῥωμαῖοι καίπερ ἀχϑόμενοι τῷ Τορκουάτῳ 9 
διά τε τὸν υἱὸν αὐτοῦ οὕτως ὥστε καὶ τὰ ..... τατα. 
τῶν ἔργων μαλλιανὰ ἀπ᾽ αὐτοῦ ὀνομάσαι, καὶ διότι 
καὶ τὰ ἐπινίκια τεϑνηκότος μὲν ἐκείνου, τεϑνηκότος 
δὲ καὶ τοῦ συνάρχοντος. ἑώρτασεν, ὅμως ἐπείξαντός 
ποτε ἑτέρου σφᾶς πολέμου καὶ αὖϑις αὐτὸν ἐς τετάρ- 
την ὑπατείαν προεχειρίσαντο. οὐ μέντοι καὶ ἐκεῖνος 
ἄρξαι ἔτ᾽ αὐτῶν ἠϑέλησεν, ἀλλ᾽ ἐξωμόσατο εἰπὼν 
ὅτι οὔτ᾽ ἂν ἐγὼ ὑμῶν ἀνασχοίμην οὔϑ᾽ ὑμεῖς γ᾽ 
ἐμοῦ. Ν Ρ. 157. 
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ὅτι ἀνθυπαγόμενοι τοὺς Ματίνους ἐς εὔνοιαν οἵ 
Ῥωμαῖοι τὴν πολιτείαν αὐτοῖς ἔδωκαν, ὥστε καὶ τῶν 

ὁμοίων σφίσι μεταλαμβάνειν" ὧν γὰρ ἀπειλοῦσι τὸν 
πόλεμον οὐ μετέδοσαν καὶ δι᾽ ἃ τοσούτους κινδύνους 
ὑπέστησαν, ταῦτα τότε κρατήσαντες αὐτῶν αὐτεπάγ- 
γελτοι τούτοις ἐψηφίσαντο, τοὺς μὲν τῆς συμμαχίας, 
τοὺς δὲ ἐπεὶ μηδὲν ἐνεόχμωσαν ἀμειβόμενοι. Ν᾿. 158. 

ὅτι διαγνώμην πρὸς Πριουεννάτας ἐποιήσαντο οἵ 
Ῥωμαῖοι, ἐρωτήσαντες τί παϑεῖν τοιαῦτα δρῶντες 

" ἄξιοι εἶεν οἵ ἀπεχρέναντο ϑαρσούντως ὅτι ὅσα χρὴ 
τοὺς ἐλευϑέρους ὄντας τε καὶ ἐπιϑυμοῦντας εἶναι. 
πυϑομένου τε αὖθις τοῦ ὑπάτου “καὶ τί ποιήσετε 
ἐὰν τῆς εἰρήνης τύχητε: ̓ ἔφασαν ὅτι, ἂν μὲν ἐπὶ 
μετρίοις τισὶν αὐτὴν λάβωμεν, ἡσυχάσομεν, ἂν δὲ 
ἀφόρητόν τι προσταχϑώμεν, πολεμήσομεν. ϑαυμά- 

σαντες δὲ τὴν προϑυμίέαν οὐχ ὅπως τὰς σπονδὰς πολὺ 
βελτίους σφίσι παρὰ τοὺς ἄλλους ἔδοσαν ... Ν ἰ". 

[ἐκ τῆς δημηγορίας τοῦ πατρὸς Ῥούλλου] ἀλλ᾽ 
"0 δὖ ἴσϑι. ὅτι αἷ μὲν ἀνήκεστοι ἐν τοῖς τοιούτοις τιμῶ- 

ρέαι αὐτούς τε τοὺς δικαιουμένους προαπολλύουσι 
δυνηϑέντας ἂν ἀμείνους γενέσθαι καὶ τοὺς ἄλλους 
οὐδὲν μᾶλλον σωφρονίζουσιν᾽ ἡ γὰρ ἀνθρωπίνη φύ- 
σις οὐκ ἐθέλει ἑαυτῆς πρὸς τὰς ἀπειλὰς ἐξίστασϑαι, 
ἀλλ᾽ ἢ δέους τινὸς ἀνάγκῃ ἢ ϑάρσους ὕβρει ἀπειρίας 
τε ϑρασύτητι καὶ ἐξουσίας προπετείᾳ. ἢ καϑ'᾽ἕτέ- 
ραν τινὰ συντυχίαν. οἷα πολλὰ πολλοῖς καὶ παρ᾽ ἐλ- 
πέίδα συμβαίνει. τοὺς μὲν οὐδὲ ἐνθυμουμένους τῶν 
κολάσεων ἀλλ᾽ ἀλογίστως αὐτῶν ἐς τὸ προκείμενον 
φερομένους, τοὺς δὲ παρ᾽ οὐδὲν αὐτὰς πρὸς τὸ τυ- 
χεῖν ὧν ὀρέγονται ποιουμένους ἁμαρτάνειν ἀναπεί- 
ϑει. αἱ δὲ ἐμμελεῖς φιλανϑρωπίαι τἀναντία αὖ πάντα 
διαπράττουσιν᾽ ὑπὸ γὰρ τῆς ἐγκαίρου συγγνώμης 
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αὐτοί τὸ πολλάκις μεταβάλλονται, ἄλλως τε καὶ ὅταν 
ἐξ ἀνδρείας καὶ μὴ κακουργίας, ἐκ φιλοτιμίας καὶ 
μὴ πονηρίας τι ποιήσωσι, δεινὴ γάρ ἐστι καὶ δου- 
λῶσαι καὶ σωφρονίσαι φρόνημα γενναῖον εὔλογος 
φιλανθρωπία, καὶ τοὺς ἄλλους ἐθελοντὰς ἅτε καὶ τὸ 
σεσωσμένον ὁρῶντας μεταρρυϑμίξουσι᾽ πείϑεται γὰρ 

πᾶς ἥδιον ἢ βιάξεται. καὶ ἑκούσιος ἀκούειν τοῦ νό- 
μου βούλεται μᾶλλον ἢ ἀνάγκῃ. ὅτι τὸ μὲν αὐϑαίρε- 
τον ὡς καὶ οἰκεῖον σπουδάζει, τὸ δὲ ἐξ ἐπιτάγματος 
ὡς καὶ ἀνελεύϑερον ἀπωϑεῖται. ἔτι τῆς μεγίστης καὶ 
ἀρετῆς καὶ ἐξουσίας ἐστὶν ἔργον οὐ τὸ φονεύσαί τινα, 
τοῦτο μὲν γὰρ καὶ ὑπὸ τῶν κακίστων καὶ ἀσϑενεστά- 
τῶν πολλάκις γίγνεται, ἀλλὰ τὸ φείσασϑαί τινος καὶ 
τὸ σῶσαί τινα, ὃ μηδεὶς ἄλλος ἡμῶν ἄκοντός γέ σου 
δύναται. 

βούλομαι μὲν ἤδη πεπαῦσϑαι λέγων᾽ τό τε γὰρ 
ψυχέδιόν μου κέκμηκε καὶ τὸ φϑέγμα ἐνδίδωσι. τά 
τε δάκρυα τὴν φωνὴν ἐνίσχει. καὶ ὁ φόβος τὸ στόμα 
συνδεῖ. ἀλλ᾽ οὐκ ἔχω πῶς ἀπαλλαγῶ᾽ τὸ γὰρ πά- 
ϑὸς ἄν γὲ μᾶλλον δόξῃ σοι μὴ δόξει ἐπί τι προφαι- 
νόμενον οὐκ ἐπιτρέπει, μον σιωπῆσαι, ἀλλ᾽ ὡς καὶ 
παρὰ τοῦϑ᾽ δ, τι ποτ᾽ ἂν τελευταῖον εἴπω τῆς σωτη- 

φίας μοι τοῦ παιδὸς ἐσομένης. ἀναγκάξει μὲ πλείω 
ὥσπερ ἐν εὐχαῖς λαλεῖν. Ν Ρ. 159. 

τό τὲ γοῦν ὄνομα καὶ τὸ σχῆμα τῆς ἀρχῆς ἧς πε- 
ριδβέβλητο ὥκνει καταλῦσαι. καὶ ἐπειδὴ ἔμελλε διὰ 
Ῥούλλον φείσεσϑαι, τὴν γὰρ σπουδὴν τοῦ δήμου 
ἑώρα, ἐκείνῳ τε ἐπὶ πλεῖον ἀντισχὼν χαρίσασϑαι καὶ 
τόπον ἑαυτῷ ῦ ἐπιτρέψαι ! μᾶλλον ὥστε ἐξαρκῇ τῷ αὐτῷ 
συγγνοὺς ἐλελήϑη. τό τε οὖν πρόσωπον ἐπιστρέψας 
καὶ τὸν δῆμον δριμὺ ὑποβλέψας τὴν φωνὴν ἐνέτεινε 
καὶ εἶπε... καὶ σιωπὴ μὲν ἦν, οὐ μὴν καὶ ἡσύχαξον, 
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ἀλλ᾽ οἷόν τι φιλεῖ ἐν τῷ τοιούτῳ γίγνεσθαι, αὐτῷ τε 
ἐπιστένοντες καὶ πρὸς ἀλλήλους τονϑορύζοντες ἕν μὲν 
οὐδὲν λαλοῦντες ἐξηκούοντο, σωϑῆναι δὲ δὴ τὸν ἵπ- 
παρχον ἐπιϑυμεῖν ὑπωπτεύοντο. ἰδὼν δὲ ταῦϑ᾽ ὁ 
Παπίριος καὶ φοβηϑεὶς μὴ καὶ νεοχμώσωσί τι. τοῦ 
τὲ πάνυ ἀρχικοῦ, ὅπερ ἐς ἐπανόρϑωσιν αὐτῶν ἐπὶ 
μεῖξον τοῦ καϑήκοντος προσεπεποίητο, ὑφῆκε. καὶ 
τὰ λοιπὰ μετριάξων ἔς τὲ φιλίαν ἑαυτοῦ καὶ προϑυ- 

μίαν αὖϑις σφᾶς ἀντικατέστησεν, ὥστε συμβαλόντας 
τοῖς ἐναντίοις ἀνὸρίσασϑαι. Ν ρυ. 1θ0. 

ὅτι νικηϑέντες οἵ Σαυνῖται ὑπὸ Ρωμαίων ἐπεκη- 
ρυκεύσαντο τοῖς ἐν τῇ πόλει Ρωμαίοις, τούς τε αἰχμα- 
λώτους. ὅσους εἶχον αὐτῶν. πέμψαντές σφισι. καί 
τινος Παπίου., ἀνδρὸς ἔς τε τὰ πρῶτα τῶν παρ᾽ αὖὐ- 

τοῖς ἀξιουμένου καὶ τὴν αἰτίαν τοῦ πολέμου πᾶσαν 
φερομένου, τήν τε οὐσίαν καὶ τὰ ὀστᾶ, ἐπειδὴ φϑά- 
σας ἑαυτὸν προαπεχρήσατο, διαρρέψαντες. οὐ μέν- 
τοι καὶ ἔτυχον τῆς εἰρήνης ἄπιστοί τε γὰρ δόξαντες 
εἶναι, καὶ πρὸς τὰς συμφορὰς ἐς παράκρουσιν τοῦ 
ἀεὶ κρατοῦντός σφων σπένδεσθαι, οὐχ εὕροντό τι 
συμβατικόν, ἀλλὰ καὶ ἄσπονδόν σφισι τὸν πόλεμον 
παρεσκεύασαν. οἵ γὰρ Ῥωμαῖοι, καίτοι τοὺς αἰχμα- 
λώτους λαβόντες, ἀκηρυκτὶ πολεμεῖν αὐτοῖς ἐψηφί- 
σαντο. ἴ᾽ ρῥ. 374. 

ὅτι Σαυνῖται Ρωμαίους αὐλῶσι στενοῖς ἀπολα- 

ὅς βόντες ἐς διαλλαγὰς ἐλϑεῖν αἰσχρὰς ἠνάγκασαν, γυ- 

10 

μνοὺς ὅπλων ξυγώ. καϑ' ἕκαστον ὑποδυομένους ἀφιέν- 

τες. ἡ δὲ πόλις τὰς μὲν τοιαύτας σπονδὰς διέλυσε, 
τοὺς δὲ ταύτας ποιησαμένους ὑπάτους τοῖς πολεμίοις 
ἐκδίδωσιν, ἐς ἐκείνους τὸ τῆς παρασπονδήσεως ἄγος 
ἀποτριβομένη. Μη. 88. 

πολλὰ μὲν δὴ οὖν καὶ ἄλλα τοῦ ἀνθρωπείου γέ- 
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νους ϑαυμάσειεν ἄν τις, οὐχ ἥκιστα δὲ τὰ τότε : γε- 
νόμενα᾽ οἵ τε γὰρ Ῥωμαῖοι ὑπεραυχήσαντες ,) ὥστε 
μήτε κήρυκα ἔτι ἐπ᾽ εἰρήνῃ παρὰ τῶν Σαυνιτῶν 
προσδέχεσϑαι ψηφίσασϑαι καὶ προσελπίσαι καὶ αὐτο- 
βοεὶ πάντας αὐτοὺς αἱρήσειν, παϑήματι δεινῷ πε- 
ριέπεσον καὶ ἐν αἰσχύνῃ οἵα οὐπώποτε δὴ ἐγένοντο, 
καὶ ἐκεῖνοι ἄλλως τε καὶ ὑπερδείσαντες καὶ ἐν με- 
γάλῃ συμφορὰ τὸ μὴ σπείσασϑαι ποιησάμενοι παν- 
συδίᾳ τε τὸ στρατόπεδον αὐτῶν ἐξώγρησαν καὶ πάν- 
τας ὑπὸ τὸν ξυγὸν ὑπήγαγον᾽ ἐς τοῦτο γὰρ αὐτοῖς 
ἡ τύχη περιέστη. ΝΡ. 161. 

αἵ εὐεργεσίαι ἐν τῇ τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον προ- 
αιἱρέσει εἰσί, καὶ οὔϑ᾽ ὑπ᾽ ἀγνοίας. οὐκ ὀργῆς, οὐκ 
ἀπάτης. οὐκ ἄλλου τινὸς τῶν τοιούτων γένονται, 
ἀλλ᾽ αὐθαέρετοι παρ᾽ ἑχουσίας καὶ προϑύμου τῆς 
ψυχῆς ἐκτελούνται᾽ καὶ διὰ ταῦτα χρὴ τοὺς μὲν πλημ- 
μελήσαντας τι ἐλεεῖν. νουϑετεῖν., παιδεύειν, φιλεῖν, 
ἀμείβεσϑαι ... καὶ ὅταν γε ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἕκχά- 
τερον γένηται. πολύ που μᾶλλον τοῖς ἤϑεσιν ἡμῶν 
προσήκει τῶν ἀμεινόνων μνημονεύειν ἢ τῶν ἀτοπω- 
τέρων. ΜΝ υ. 585. 

ὅτι αἵ διαφοραὶ εὐεργεσίαις παύονται καὶ ὅσῳ 
ἄν τις ἐπὶ μεῖξον ἔχϑρας ἐλϑὼν σωτηρίας ἀντὶ τιμῶ- 
θέας παρὰ δόξαν τύχῃ, πολὺ μάλλον ἐκείνην τε ἑκὼν 
καταλύει καὶ ταύτης ἄσμενος ἡττάται᾽ ὅσῳ τὲ τῶν 
ἄλλως πῶς διενεχϑέντων οὗ ἐκ φιλίας ἐς ἔχϑραν χω- 
φήσαντες μισοῦσιν ἀλλήλους, τόσῳ πλεῖον καὶ τῶν 

ἄλλως πως εὐεργετηϑέντων οἵ ἐκ διαφορᾶς εὖ πα- 
ϑόντες φιλοῦσι τοὺς εὖ πεποιηκότας. καὶ Ῥωμαῖοι 

οὖν βούλονται μὲν καὶ μάλα πολέμῳ κρατιστεύειν, 

προσέτι δὲ δὴ καὶ ἀρετὴν τιμῶσι καὶ διὰ τοῦτο ἐν 
ἀμφοτέροις ἠναγκασμένοι τῇ τῆς ψυχῆς γενναιότητι 
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τὸ κρατεῖν ἐπικερδαίνουσι, σπουδάξοντες ἀεὶ τὰ 
[κ ε ᾿ ᾽ ι᾿ Α 3 ’ 

ὁμοια τοῖς ὁμοίοις καὶ καϑ ὑπερβολὰς ἀμύυνεσϑαι. 
Μ ΊΡ. 

μέγα μὲν γὰρ καὶ ἐπὶ τῷ τοὺς ἀδικήσαντας τι 
. ἀμύνασϑαι δεῖ φρονεῖν, μείζω δὲ δόξαν ἐπὶ τῷ τοὺς 

1 

1 

1 

1 

δ 

Ο» 

εὐεργετήσαντάς τι ἀμείβεσϑαι ἔχειν. Ν γΡ. 586. 
ὅτι πεφύκασι: πάντες ἄνϑρωποι πλέον ἀλγεῖν ᾧ 

ἂν ἀτιμασϑώσιν ἢ χαίρειν ἐφ᾽ οἷς ἂν εὐεργετηϑώ- 
σι καὶ ῥᾷόν γε ἐπεξέρχονται τοῖς τι λυπήσασί σφας 

ἢ ἀνϑυπουργοῦσι, τοῖς εὖ ποιήσασι, τήν τε κακοδο- 
ξίαν τοῦ τὸν σώσαντα μὴ δι᾿ εὐνοίας ποιήσασϑαι 
παρ᾽ οὐδὲν πρὸς τὰ συμφέροντα αὑτῶν τιϑέμενοι, 
καὶ τῷ ϑυμουμένῳ καὶ παρὰ τὸ λυσιτελοῦν σφῶν 
χαριξόμενοι. 

τοιαῦτα αὐτοῖς παρά τε τῆς ἐμφύτου φρονήσεως 
καὶ παρὰ τῆς ἐκ τοῦ γήρως ἐμπειρίας. οὐ τὸ αὐτίκα 
κεχαρισμένον ἀλλὰ τὸ ἔπειτα ἀλγεινὸν προσκοπῶν, 
παρήνεσεν. Ν ν. 162. 

ὅτι οἱ Καπυηνοὶ τῶν Ῥωμαίων ἡττηϑέντων καὶ 
ἐς Καπύην ἐλθόντων οὔτ᾽ εἶπον αὐτοὺς δεινὸν οὐ- 
δὲν οὔτ᾽ ἔπραξαν, ἀλλὰ καὶ τροφὴν καὶ ἵππους αὖ- 
τοῖς ἔδωκαν καὶ ὡς κεκρατηκότας ὑπεδέξαντο᾽ οὗς 
γὰρ οὐκ ἂν ἐβούλοντο διὰ τὰ προγεγονότα σφίσιν 
ὑπ᾽ αὐτῶν νενικηκέναι, τούτους κακοτυχήσαντας 
ἠλέησαν. οἵ δὲ Ῥωμαῖοι ὡς τὰ πεπραγμένα ἤκουσαν, 
ἄποροι πανταχόϑεν ἐγένοντο, μήϑ᾽ ὅπως ἡσϑώῶσι τῇ 
τῶν στρατιωτῶν σωτηρία μήϑ'᾽ ὅπως ἀχϑεσθώῶσιν 
ἔχοντες" πρὸς μὲν γὰρ τὸ δεινὸν τῆς αἰσχύνης ὑπερ- 
ἤλγουν, ἀπαξιοῦντες ἄλλως τε τοῦτο καὶ ὑπὸ τῶν 
Σαυνιτῶν πεπονϑέναι, καὶ ἐβούλοντο ἂν πάντας 
αὐτοὺς ἀπολωλέναι. ἐκλογιξόμενοι δὲ ὅτι, εἴπερ τι 
τοιοῦτον συνεβεβήκει σφίσι, κἂν περὶ τοῖς λοιποῖς 
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ἅπασιν ἐκινδύνευσαν, οὐκ ἀκουσίως ἤκουον ὅτι ἐσώ- 
ϑησαν. ΝΜ ΊΡ. 

ὅτι τῆς σωτηρίας τῆς ἑαυτῶν πᾶσιν ἀνθρώποις 
καὶ ἀναγκαῖον καὶ ἀνεμέσητόν ἔστι προνοεῖσϑαι; κἂν 
ἐν κινδύνῳ τινὶ καταστῶσι, πᾶν ὁτιοῦν ὥστε σωϑὴῆ- 
ναι πράττειν. ΝΜ . 166. 

ὅτι συγγνώμη καὶ παρὰ ϑεῶν καὶ τὴν ἀνϑρώ- 
πων δέδοται τοῖς ἀκούσιόν τι πράξασιν. 10. 

“ίων η΄ βιβλέῳ “καὶ πφοσποιοῦμαι τὸ ἀδίκημα 
καὶ ὁμολογῶ τὴν ἐπιορκίαν." ΒΕΚΚ. ̓ Απροί. .. 1θὅ, 19. 
“ίωνος η΄ βιβλίῳ “ἡ ἦν γὰρ καὶ πάνυ αὐτὸς ἑαυτῷ 
πρὸς πάντα τὰ τοιαῦτα ἀρκῶν.᾽ 'θ. Ρ. 124, 1. 

ὅτι οἵ Σαυνῖται ὁρῶντες μήτε τὰς συνθήκας σφίσι 

τηρουμένας μήτε ἄλλην χάριν ἀποδιδομένην, ἀλλ᾽ 
ὀλίγους ἀντὶ πολλῶν ἐς παραγωγὴν τῶν ὅρκων ἐκ- 
διδομένους, δεινῶς ἠγανάκτησαν, ἐπεϑείαξόν τέ τινα 
τοὺς ϑεοὺς ἐπιβοώμενοι καὶ τὰς πίστεις αὐτῶν προ- 
φερόμενοι καὶ ἀπήτουν τοὺς ἁλόντας, ἐκέλευόν τε 
αὐτοὺς ἐς τὸ αὐτὸ ξυγὸν γυμνοὺς ἐσελθεῖν οὗπερ 
ἐλεηϑέντες ἀφείϑησαν, ἵνα καὶ τῷ ἔργῳ μάϑωσι τοῖς 

ἅπαξ ὁμολογηϑεῖσιν. ἐμμένειν. καὶ ἀπέπεμψαν τοὺς - 
ἐχδοϑέντας, εἴτ᾽ οὖν ὅτι, οὐχ ἠξίωσάν σφας μηδὲν 
ἠδικηκότας ἀπολέσαι. ἢ ὅτι τῷ δήμῳ τὴν ἐπιορκίαν 
προσάψαι ἠθέλησαν καὶ μὴ δι᾿ ὀλίγων ἀνδρῶν κο- 
λάσεως τοὺς ἄλλους ἀπολῦσαι. ταῦτ᾽ ἔπραξαν ἐλπί- 
σαντες ἐκ τούτων ἐπιεικές τι εὑρήσεσϑαι. Ν γ. 163. 

ὅτι οἵ Ῥωμαῖοι τοῖς Σαυνίταις οὐχ ὅτι χάριν τινὰ 
τῆς γοῦν τῶν ἐκδοϑέντων σωτηρίας ἔσχον, ἀλλ᾽ ὥσπερ 

τι δεινὸν ἐκ τούτου παϑόντες ὀργῇ τε τὸν πόλεμον 
ἐποιήσαντο καὶ κρατήσαντες τὰ αὐτὰ αὐτοὺς ἀν- 

- τειργάσαντο᾽ τὸ γὰρ δίκαιον οὐκ ἐχ τοῦ ὁμοίου τῷ 
νομιξομένῳ καὶ ἐν τοῖς ὅπλοις ὡς πλήϑει κρίνεται, 

ῬΙΟ ΟΑϑϑιῦϑ. 1. Ε: 

» 9 
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οὐδ᾽ ἀνάγκη τίς ἐστι νικᾶν τοὺς ἀδικουμένους. ἀλλ᾽ 
ὁ πόλεμος αὐτοχράτωρ ὧν τά τε ἄλλα πρὸς τὸ τοῦ 
κρατοῦντος συμφέρον τίϑεται καὶ τὴν τοῦ δικαίου 
νόμισιν ἐς τοὐναντίον πολλάκις περιίστησιν. ΜΝ ἰ". 

ὅτι οἵ Ῥωμαῖοι Σαυνιτῶν κρατήσαντες τοὺς αἰχ- 
μαλώτους ὑπὸ τὸν ξυγὸν ἀνθυπήγαγον, ἐξαρκεῖν 
σφισι νομίσαντες τὴν τῆς ὁμοίας αἰσχύνης ἀνταπό- 
δοσιν. οὕτω μὲν ἡ τύχη πρὸς τἀναντία τοῖς ἀμφο- 
τέροις ἐς βραχύτατον περιστᾶσα, καὶ τοὺς Σαυνίτας 
ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν ὑβρισϑέντων τὰ αὐτὰ ἀντιποιήσασα, 
διέδειξε καὶ ἐν τούτῳ τὸ ὅλον αὐτὴ δυναμένη. Ν 
Ρ. 164. 

.Ἣ ς 

ὅτι ὁ Παπίριος στρατεύσας ἐπὶ τοὺς Σαυνίτας 
; καὶ καταστήσας αὐτοὺς ἐς πολιορκίαν προσηδρευέ 
σφισι. κἀν τούτῳ ὀνειδίσαντός τινος αὐτῷ ὅτι οἴνῳ 
πολλῷ ἐχρῆτο, ἔφη ὅτι τὸ μὲν μὴ εἶναί μὲ μεϑυστι- 
κὸν παντί που δῆλον ἔκ τε τοῦ πρωιαίτατά μὲ ὁρ- 
ϑρεύεσϑαι καὶ ἐκ' τοῦ ὀψιαίτατα καταδαρϑάνειν ἐστίν" 
διὰ δὲ τὸ τὰ κοινὰ ἀεὶ μεϑ᾽ ἡμέραν καὶ νύκτωρ 
ὁμοίως ἐν φροντίδι ποιεῖσϑαι., καὶ ὑπὸ τοῦ μὴ δύ- 
νασϑαι ῥαδίως ὕπνου λαχεῖν, τὸν οἶνον «κατακοιμή- 
δσοντά μὲ παραλαμβάνω. Ν Ιβ. 

ὅτι ὁ αὐτὸς ἐφοδεύων ποτὲ τὰς φυλακὰς καὶ μὴ 
εὑρὼν τὸν Πραινεστίνων στρατηγὸν ἐν τῇ τάξει ὄντα 
ἠγανάκτησεν, εἶτα μεταπεμψάμενος αὐτὸν ἐκέλευσε 
τῷ ῥαβδούχῳ τὸν πέλεκυν προχειρέσασϑαι᾽ ἐκπλα- 
γέντος δὲ αὐτοῦ πρὸς τοῦτο καὶ καταδείσαντος, τῶ 
τε φόβῳ αὐτοῦ ἠρκέσϑη καὶ οὐδὲν ἔτι δεινὸν αὐτὸν 
ἔδρασεν, ἀλλὰ ῥίξας τινὰς παρὰ τὰ σκηνώματα οὖὔ- 
σας ἐκκόψαι τῷ ῥαβδούχῳ, ἵνα μὴ τοὺς παριόντας 
λυπῶσι, προσέταξεν. Ν ὶν. 



ἘΚΤΩΝ ΠΡῸ ΤΟΥ͂ ἧς. 51 

ὅτι αἴ εὐπραγίαι οὐ πάνυ τι πολλοῖς παραμένου- 25 
σιν, ἀλλὰ καὶ συχνοὺς ἐς ἀφυλαξέαν παραγαγοῦσαι 
φϑείρουσιν. Ν ρ. 168. 

ὅτι Παπέριον δικτάτωρα προεβάλοντο οἵ ἐν τῷ 6 
ἄστει; καὶ δείσαντες μὴ ὁ Ῥοὔύλλος οὐκ ἐθελήσῃ αὖὐ- ““ 

τὸν διὰ τὰ συμβάντα οἵ ἐν τῇ ἱππαρχίᾳ εἰπεῖν, ἔπεμ- 
ψαν πρὸς αὐτὸν δεόμενοι τὰ κοινὰ πρὸ τῆς ἰδίας 
ἔχϑρας προτιμῆσαι. καὶ ὃς τοῖς μὲν πρέσβεσιν οὐδὲν 
ἀπεκρίνατο, ἐπειδὴ δὲ νὺξ ἐγένετο, νυκτὸς γὰρ πάν- 
τῶς ἐκ τῶν πατρίων τὸν δικτάτωρα ἔδει λέγεσϑαι, 
εἶπέ τε αὐτὸν καὶ εὔκλειαν ἐκ τούτου μεγίστην ἔλα- 
βεν. Υ Ῥ. 585. 

τι ἅππιος ὃ τυφλὸς καὶ Οὐολούμνιος διεφέροντο 27 
πρὸς ἀλλήλους" ἀφ᾽ οὗπερ Οὐολούμνιος, τοῦ ᾿Αππίου ὅκ9 
προενεγκόντος ποτὲ αὐτῷ ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι σοφώτερος 
ὑφ᾽ ἑαυτοῦ γεγονὼς οὐδεμίαν οἱ χάριν εἰδείη, αὐτὸς 
μὲν καὶ γεγονέναι οὕτω σοφώτερος καὶ ὁμολογεῖν 
τοῦτ᾽ ἔφη, ἐκεῖνον δὲ μηδὲν πρὸς τὰ τοῦ πολέμου 
πράγματα ἐπιδεδωκέναι. Ν γ. 165. 

ὅτι ὁ ὅμιλος περὶ τῆς μαντείας παραχρῆμα μὲν 
οὔϑ᾽ ὅπως πιστεύσῃ οὔθ᾽ ὅπως ἀπιστήσῃ αὐτῷ εἷ- 
χεν᾽ οὔτε γὰρ ἐλπίζειν πάντα ἐβούλετο, ὅτι μηδὲ 

γενέσϑαι πάντα ἤϑελεν, οὔτ᾽ αὐ ἀπιστεῖν ἅπασιν 
ἐτόλμα, ὅτι νικῆσαι ἐπεϑύμει, ἀλλ᾽ οἷα ἐν μέσῳ τῆς 
ταραχῆς καὶ τοῦ φόβου ὧν χαλεπώτατα διῆγεν. συμ- 
βάντων δ᾽ αὐτῶν ὡς ἑκάστων καὶ τὴν ἑρμήνευσίέν 
σφισιν ἐκ τῆς τῶν ἔργων πείρας ἐφήρμοσαν, καὶ αὐ- 
τὸς σοφίας τινὰ δόξαν ἐς τοῦ ἀφανοῦς τὴν πρόγνω- 
σιν προσποιεῖσθαι ἐπεχείρει. ΜΡ. Οοηΐ. ΖΟΠΔΡ 8 
Ρ. 101,. 18. 

ὅτε οἱ Σαυνῖται ἀγανακτήσαντες ἐπὶ τοῖς γεγο- 2 
νόσι, καὶ ἀπαξιώσαντες ἐπὶ πολὺ ἡττᾶσθαι, πρὸς 

4 

[ 

ἐῷ 3 
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ἀποκινδύνευσιν καὶ πρὸς ἀπόνοιαν ὡς ἤτοι κρατή- 
σοντὲς ἢ παντελῶς ἀπολούμενοι ὥρμησαν, καὶ τήν τε 
ἡλικίαν πᾶσαν ἐπελέξαντο, ϑάνατον μὲν προειπόντες 
ὅστις ἂν αὐτῶν οἴκοι καταμένῃ, καὶ ὅρκοις σφᾶς 
φρικώδεσι πιστωσάμενοι μήτ᾽ αὐτόν τινα ἐκ μάχης 
φεύξεσϑαι καὶ τὸν ἐπιχειρήσοντα τοῦτο ποιῆσαι φο- 
νεύσειν. Ν ἰ". 

ὅτι πυϑόμενοι οἱ Ρωμαῖοι ὅτι ὁ ὕπατος Φάβιος 
ἡττήϑη ἐν τῷ πολέμῳ δεινῶς ἠγανάκτησαν καὶ τοῦ- 
τον μευαπέμψαντες εὔϑυνον. κατηγορίας τε αὐτοῦ 
πολλῆς ἐν τῷ δήμῳ γενομένης, καὶ γὰρ τῇ τοῦ πα- 
τρὸς δόξῃ ἐπὶ πλεῖον τῶν ἐγκλημάτων ἐβαρύνετο, 
ἐκείνῳ μὲν οὐδεὶς λόγος ἐδόϑη. ὁ δὲ γέρων ὑπὲρ τοῦ 
παιδὸς οὐκ ἀπελογήσατο, καταριϑμήσας δὲ τά τε ἕἑαυ- 
τοῦ καὶ τὰ τῶν προγόνων ἔργα, καὶ προσυποσχόμε- 
νος μηδὲν ἀνάξιον αὐτῶν πράξειν (τὸν υἱόν ἀὐάϊι! Ζο- 
πᾶρᾶ8. Ρ. 106, 1)» τῆς τε ὀργῆς ὄφας παρέλυσεν, 
ἄλλως τε καὶ τὴν ἡλικίαν τοῦ υἱέος προβαλόμενος. 

καὶ συνεξελϑὼν εὐθὺς αὐτῷ μάχῃ τοὺς Σαυνίτας καὶ 
πρὸς τὴν νίκην ἐπηρμένους κατέβαλε. καὶ τὸ στρα- 
τόπεδον καὶ λείαν πολλὴν εἷλεν. οἱ δὲ Ρωμαῖοι διὰ 
τοῦτο ἐκεῖνόν τε ἐμεγάλυνον καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ 
ἐς τὸ ἔπειτα ἀντὶ ὑπάτου ἄρξαι ἐκέλευσαν, ὑποστρα- 
τήγῳ καὶ τότε τῷ πατρὶ χρώμενον. καὶ ὃς πάντα μὲν 
αὐτῷ διῴκει καὶ διῆγεν οὐδὲν τοῦ γήρως φειδόμε- 
ψΟς; καὶ τά γὲ συμμαχικὰ πφροϑύμως οἷ, μνήμῃ τῶν 
παλαιῶν αὐτοῦ ἔργων, συνήφετο᾽ οὐ μέντοι καὶ ἔν- 
δηλος ἦν δι᾽ ἑαυτοῦ τὰ πράγματα ποιούμενος, ἀλλ᾽ 

ὥσπερ ὄντως ἔν τε συμβούλου καὶ ἐν ὑπάρχου μέρει 
τῷ παιδὶ συνὼν αὐτός τε ἐμετρίαξε καὶ τὴν δόξαν 
τῶν ἔργων προσετέϑει. Υ μ. 585. 
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ος ὅτι οὗ σὺν τῷ Ἰουνίῳ στρατιῶται ἅμα τῷ Πο- 
στουμίῳ ἐξελϑόντες κατὰ τὴν ὁδόν τὲ ἐνόσησαν καὶ ἡ 
ἐδόκουν διὰ τὴν τοῦ ἄλσους τομὴν πονεῖσϑαι. ἐπ᾿ 
οὖν τούτοις ἀνακληϑεὶς ἐν ὀλιγωρία κἀνταῦϑα αὐ- 
τοὺς ἐποιήσατο, λέγων (ὅτι ἡ βουλὴ) τῶν ἰδιωτῶν 
ἀλλ᾽ (οὐ τῶν ὑπάτων ἄρχει) καὶ εἷναί γε ὥς γε τὸ 
πᾶν ἀφϑονέσ τερον μένοντας (68 νοουϊας καὶ ὁ τῶν 

βϑχαὶ νἱἀθηίυν) ἀνδρῶν πολλ(ῆς) τῆς φιλοτιμίας πάντα 
Φαβρίκιος τοῖς διότι πᾶν ἐχϑρῶν τοῖς δια τι πᾶν ἐς 

τὰ πράγματα τιμώμενον τήν τε ἄλλην ἀρετὴν πᾶσαν 
ἤσκηκε καὶ πρός ᾿ τινα φάσι μὲν διειργασμένον ἔστιν 
ὑπὸ τοῦ πολίτου φιλμεστος (εἰ) ἢ ὑπὸ |........ 

ὅτι Κούριος ... τὰ πεπραγμένα μὲν ᾿.. λογιξό- 
μενος ἔφη ὅτι γὴν μὲν (κατεστρεψάμην) τοσαύτην 
ὥστε ἰ .... (γο! 48 ρΡΟΓβιβ ΘὈΠ οί.) εἰσηγουμένων 
τῶν δημάρχων .. . πολλάκις ...... τῶν δὲ ... δυνα- 
τοῖς ἢ τοῦτον ...... καὶ ἐκείνους τοὺς ... ετες ἐκονί- 
σασϑαι καὶ ἐν μὲν τῷ παραχρῆμα οἵτ ᾿ ἀσθενέστεροι 
ἦσαν ... καὶ τοῦ ) παντὸς ἁμαρτήματος... προσεκ...τὸ 
καὶ οἵ εὐπορώτεροι ϑαρσήσαντες ὡς οὐ δέν εὐὸν ἀναγ- 
κασϑήσονται ἤχϑο ... ἐπειδὴ ὃὲ ἐνίσχειν τὸ μετα- 
στάντι ἔμελλε. ἐς τοὐναντίον ἀμφοτέροις αὐτοῖς πε- 

ριέστη᾽ τοῖς τε γὰρ ὀφείλουσιν οὐδέτερον ἔτ᾽ αὐτῶν 
ἐξήρκεσε, καὶ τοῖς δυνατοῖς ἀγαπητὸν εὐδοκεῖν .. 
εἰωϑ'.. καὶ τῶν ἀρχαίων στερηϑεῖεν. οὔτ᾽ οὖν ἐν 
τῷ παρόντι.... διεκρέϑη καὶ μετὰ τούτων ἐπὶ μακρό- 
τερον ἐς τὸ ... συνέβαλλεν ἀλλήλοις᾽ οὐκ ἀλλοῖον 
δὲ ἐν τῷ καϑεστῶτι προσώπῳ ἐποίουν. τελευτῶντες 

οὖν οὐδ᾽ ἐθελόντων τῶν δυνατῶν πολλῷ πλείω τῶν 
κατ᾽ ἀρχὰς ἐλπισϑέντων σφίσιν ἀφεῖναι συνηλλάγη- 
σαν. ἀλλ᾽ ὅσῳ μᾶλλον εἴκοντας αὐτοὺς ἑώρων, ἐπὶ 
πλέον ὡς καὶ δικαιώματί τινι περιγινόμενοι. ἐϑρασύ- 

ἐν 
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νοντο; καὶ διὰ τοῦτο τά τε ἀεὶ συγχωρούμενα αὐτοῖς 
ὡς καὶ ἀναγκαῖα παρὰ μικρὸν ἐτίϑεντο καὶ ἑτέρων 
ἐπωρέγοντο. ἐπιβασίαν ἐς ταῦτα τὸ τινῶν ἤδη τετυ- 
χηκέναι ποιούμενοι. Ν γ. 167. 

88 ὅτι ὡς εἶδον οἵ ἐναντίοι καὶ ἕτερον στρατηγὸν 
ἐλθόντα, τοῦ μὲν κοινοῦ τῆς στρατείας σφῶν ἠμέλη- 
σαν, τὴν δὲ ἰδίαν ἕκαστοι σωτηρίαν διεσκόπουν, οἷά 
που φιλοῦσι ποιεῖν οἵ μήτε ἐξ ὁμοφύλων συνιόντες 

μήτ᾽ ἀπὸ κοινῶν ἐγκλημάτων στρατεύοντες μήτ᾽ ἄρ- 
χοντὰ ἕνα ἔχοντες ἐν μὲν γὰρ ταῖς εὐπραγίαις συμ- 
φωνοῦσιν, ἐν δὲ δὴ ταῖς συμφοραῖς τὸ καϑ᾽ ἑαυτὸν 
ἕκαστος μόνον προορᾶται. καὶ ὥρμησαν ἐς φυγήν, 
ἐπειδὴ συνεσκότασε, μηδὲν ἀλλήλοις ἐπικοινωνήσαν- 
τες ἀϑρόοι μὲν γὰρ οὔτ᾽ ἂν βιάσασϑαι οὔτ᾽ ἂν λα- 
ϑεῖν τὴν ἀπόδρασιν ἐνόμισαν, ἂν δὲ αὐτοὶ ἰδία ἕκα- 
στοι καὶ ὡς ὥοντο μόνοι ἀπίωσι, ῥᾷόν που διαπε- 
σεῖσϑαι. καὶ οὕτω τῷ οἰκείῳ ἕκαστος αὐτῶν δόξουσι 
ὅτι ἀσφαλέστατα τὴν φυγὴν ποιησάμενοι. . Ν . 167. 

39 ὅτι πυϑομένων τῶν Ῥωμαίων ὡς Ταραντῖνοι καὶ 
ἄλλοι τινὲς πόλεμον ἀρτύουσι κατ᾽ αὐτών, καὶ πρεσ- 
βευτὴν Φαβρίκιον ἐς τὰς πόλεις τὰς συμμαχίδας, 
ὅπως μηδὲν νεωτερίσωσι, στειλάντων, ἐκεῖνόν τὲ 
συνέλαβον, καὶ πέμψαντες πρὸς τοὺς Τυρσηνοὺς καὶ 
Ὀμβρικοὺς καὶ Γαλάτας συχνοὺς αὐτῶν, τοὺς μὲν 
παραχρῆμα τοὺς δ᾽ οὐ πολλῷ ὕστερον, προσαπέστη- 
σαν. ὕ ρ. 379. 

: ὅτι τοὺ “΄ολοβέλλου περαιουμένοις τὸν Τίβεριν 
Ψψῃ ἐπυϑεμένου τοῖς Τυρρηνοῖς ὁ ποταμὸς αἵματός τε καὶ 

σωμάτων ἐπληρώϑη. ὡς τοῖς κατὰ τὴν πόλιν Ῥω- 
μαίοις τὴν ὄψιν τοῦ ποταμίου ῥείϑρου σημᾶναι τὸ 
πέρας τῆς μάχης πρὶν ἀφικέσϑαι τὸν ἄγγελον. Ν 
Ρ. 896. 

'Φ 
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ὅτι ἀπὸ τῶν ἐκβυλών Τιβέρεως μέχρι ἹΡώμης στά- 
διοι ναυσίποροι ιη΄. ΜΙΠΡ. 

ὅτι οἵ Ταραντῖνοι, καίπερ τὸν πόλεμον αὐτοὶ 
παρασκευάσαντες, ὅμως ἐν σκέπῃ φαβρίου ἡσαν᾽ οἵ 

γὰρ Ῥωμαῖοι ἠσθάνοντο μὲν τὰ πραττόμενα ὑπ᾽ αὖ- 
τῶν, οὐ μὴν καὶ προσεποιοῦντο διὰ τὰ παρόντα σφίσι. 
μετὰ δὲ δὴ τοῦτο νομίσαντες γὰρ μὴ διαρκεῖν ἢ πᾶν- 
τῶς γὰρ λανϑάνειν, ὅτι μηδ᾽ ἔγκλημα. ἐλάμβανον, 
ἐπὶ πλεῖον ἐξύβρισαν καὶ ἄκοντας αὑτοῖς τοὺς Ῥω- 

μαίους ἐξεπολέμωσαν, ὥστε καὶ ἐπαληϑεῦσαι ὅτι αἴ 
εὐπραγέαι, ἐπειδὰν ἔξω τοῦ συμμέτρου τισὶ γένων- 
ται, συμφορῶν σφισιν αἴτιαι καϑέστανται᾽ προάγου- 
ὅσαι γὰρ αὐτοὺς ἐς τὸ ἔκφρον., οὐδὲ γὰρ ἐθέλει τὸ 
σῶφρον τῷ χαύνῳ συνεῖναι, τὰ μέγιστα σφάλλουσιν, 
ὥσπερ που καὶ ἐκεῖνοι ὑπερανϑήσαντες ἀντίπαλον τῆς 
εὐπραγίας κακοπραγίαν ἀντέλαβον. Ν ρῥ. 168 οἱ 536. 

Δίων 8΄ βιβλίῳ “᾿ Λούκιος Οὐαλέριος ναυαρχῶὼν « 
τε Ῥωμαίοις καὶ σταλείς ποι ὑπ᾽ αὐτῶν." ΒοκΙ.. Αποοά. ἵν 
Ρ. 1568, 25. 

ὅτι ὁ Μούκιος ἀπεστάλη παρὰ Ῥωμαίων ἐς Τάραντα. δ 
οἱ δὲ Ταραντῖνοι Διονύσια ἄγοντες, καὶ ἐν τῷ ϑεά- 
τρῷ διακορεῖς οἴνου τὸ δείλης καϑήμενοι, πλεῖν ἐπὶ 
σφᾶς αὐτὸν ὑπετόπησαν, καὶ παραχρῆμα δι᾿ ὀργῆς, 
καί τι καὶ τῆς μέϑης αὐτοὺς ἀναπευϑούσης; ἄντα- 
νήχϑησαν, καὶ προσπεσόντες αὐτῷ μήτε χεῖρας ἀν- 
ταιρομένῳ μήϑ' ὅλως πολέμιόν τι ὑποτοπουμένῳ κα- 
τέδυσαν κἀκεῖνον καὶ ἄλλους πολλούς. πυϑόμενοι 
δὲ ταῦϑ᾽ οἱ Ῥωμαῖοι χαλεπῶς μέν, ὥσπερ οὖν εἰκός, 
ἔφερον, οὐ μὴν καὶ στρατεῦσαι ἐπ᾽ αὐτοὺς εὐθὺς 
ἠϑέλησαν. πρέσβεις μέντοι. τοῦ μὴ κατασεσίωπηκέ- 
ναι δόξαι κἀκ τούτου ϑρασυτέρους αὐτοὺς ποιῆσαι, 
ἔστειλαν. καὶ αὐτοὺς οἵ Ταραντῖνοι οὐχ ὅπως καλῶς 
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ἐδέξαντο, ἢ τρόπον γέ τινα ἐπιτήδειον ἀποκρινάμε- 
νοι ἀπέπεμψαν. ἀλλ᾽ εὐϑύς, πρὶν καὶ λόγον σφίσι 
δυύναι, γέλωτα τά τε ἄλλα καὶ τὴν στολὴν αὐτῶν 
ἐποιοῦντο. ἦν δὲ ἡ ἀστική, ἢ κατ᾽ ἀγορὰν χρώμεϑα᾽ 
ταύτην γὰρ ἐκεῖνοι, εἴτ᾽ οὖν σεμνότητος ἕνεκα εἴτε 
καὶ διὰ δέος, ἵν᾽ ἔκ γε τούτου αἰδεσϑῶσιν αὐτούς, 
ἐσταλμένοι ἦσαν. κατὰ συστάσεις τε οὖν κωμάζον- 
τες ἐτώϑαζον, καὶ γὰρ καὶ τότε ἑορτὴν ἦγον, ὑφ᾽ ἧς 
καίτοι μηδένα χρόνον σωφρονοῦντες ἔτι καὶ μᾶλλον 
ὕβριξον, καὶ τέλος προσστᾶς τις τῷ Ποστουμίῳ καὶ 
κύψας ἑαυτὸν ἐξέβαλε καὶ τὴν ἐσθῆτα αὐτοῦ ἐκηλί- 
δωσε. ϑορύβου δὲ ἐπὶ τούτῳ παρὰ πάντων τῶν ἄλ- 
λῶν γενομένου. καὶ τὸν μὲν ἐπαινούντων ὥσπερ τι 
ϑαυμαστὸν εἰργασμένον, ἐς δὲ δὴ τοὺς Ῥωμαίους 
πολλὰ καὶ ἀσελγὴ ἀνάπαιστα ἐν ῥυϑμῷ τοῦ τε κρό- 
του καὶ τῆς βαδίσεως ἀδόντων. ὁ Ποστούμιος “γε- 
λᾶτε᾽ ἔφη “γελᾶτε. ἕως ἔξεστιν ὑμῖν᾽ κλαυσεῖσϑε 
γὰρ ἐπὶ μακρότατον, ὅταν τὴν ἐσθῆτα ταύτην τῷ 
αἵματι ὑμῶν ἀποπλύνητε."  Ρ. 315, Ν ν. 168. 

ἀκούσαντες τοῦτ᾽ ἐκεῖνοι τῶν μὲν σκωμμάτων 
ἐπέσχον. ἐς δὲ τὴν παραίτησιν τοῦ ὑβρίσματος οὐ- 
δὲν ἔπραξαν, ἀλλ᾽ ὅτι γε σῶς αὐτοὺς ἀφῆκαν, ἐν 
εὐεργεσίας μέρει ἐτέϑεντο. Μ᾿». 

ὅτι Μέτων ὡς οὐκ ἔπεισε Ταραντίνους τὸ μὴ 
Ῥωμαίοις ἐκπολεμωϑῆναι, ἔκ τε τῆς ἐκκλησίας ὑπ- 

εξῆλϑε καὶ στεφάνους ἀνεδήσατο, συγκωμαστᾶς τέ 
τινας καὶ αὐλητρίδα λαβὼν ὑπέστρεψεν. ἄδοντος δὲ 
αὐτοῦ καὶ κορδακίξζοντος ἐξέστησαν τῶν προκειμένων 
καὶ ἐπεβόων καὶ ἐπεκρότουν, οἷα ἐν τῷ τοιούτῳ φι- 
λεῖ γίγνεσϑαι. καὶ ὃς σιγάδας αὐτοὺς “νῦν μὲν καὶ 
μεϑύειν᾽ ἔφη “καὶ κωμάξειν ἔξεστιν ἡμῖν᾽ ἂν δ᾽ ὅσα 
βουλεύεσϑε ἐπιτελέσητε, δουλεύσομεν." Ν γ. 109. 
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ὅτι Γάιος Φαβρίκιος ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ὅμοιος ἦν 40 
Ῥυυφίνῳ, ἐν δὲ δὴ τῇ ἀδωροδοκίᾳ πολὺ προέχων Ἧ 
ἦν γὰρ ἀδωρότατος, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἐκείνῳ οὔτ 
ἠρέσκετο καὶ ἀεί ποτε διεφέρετο. ὅμως ἐχειροτονήϑη᾽ 
ἐπιτηδειότατον γὰρ αὐτὸν ἐς τὴν τοῦ πολέμου χρείαν 
ἐνόμισαν εἶναι, καὶ παρ᾽ ὀλίγον τὴν ἰδέαν ἔχϑραν 
πρὸς τὰ κοινῇ συμφέροντα ἐποιήσατο, καὶ δόξαν γε 
καὶ ἐκ τούτου ἐκτήσατο. κρείττων καὶ τοῦ φϑόνου 
γενόμενος, ὅσπερ που καὶ τῶν ἀρίστων ἀνδρῶν πολ- 
λοῖς ὑπὸ φιλοτιμίας ἐγγίνεται. φιλόπολίς τε γὰρ 

ἀκριβῶς ὧν, καὶ οὐκ ἐπὶ προσχήματι ἀρετὴν ἀσχῶν, 
ἐν τῷ ἴσῳ τὸ τε ὑφ᾽ ἑαυτοῦ καὶ τὸ δι᾽ ἑτέρου τινός, 
κἂν διάφορός οἱ ἧ, εὖ τι τὴν πόλιν παϑεῖν ἐτέϑετο. 
Υν». 586. 

ὅτι ὁ Πύρρος ὁ βασιλεὺς τῆς τε Ἠπείρου καλου- 
μένης ἐβασίλευσε, καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ τὸ πλεῖστον, 
τὸ μὲν εὐεργεσίαις τὸ δὲ φόβῳ, προσεπεποίητο. “4ἰ- 
τωλοί.τε πολὺ τότε δυνάμενοι καὶ Φίλιππος ὁ Μακε- 
δὼν καὶ οἵ ἐν τῷ Ἰλλυρικῷ δυνάσται ἐθεράπευον αὐ- 
τόν. καὶ γὰρ φύσεως λαμπρότητι καὶ παιδείας ἰσχύι 
καὶ ἐμπειρία πραγμάτων πολὺ πάντων προέφερεν, 
ὥστε καὶ ὑπὲρ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἑαυτοῦ καὶ τὰς 
τῶν συμμάχων καίπερ μεγάλας οὔσας ἀξιοῦσθαι. 
Υ ρ". 589. 

ὅτι Πύρρος ὁ βασιλεὺς τῆς Ἠπείρου τὸ τὲ φρό- 
νήημα πολλῷ μεῖζον ἔσχεν, ἅτε καὶ ὑπὸ τῶν ἀλλοφύ- 
λων ἀντέπαλος τοῖς Ρωμαίοις εἶναι νομιξόμενος. καὶ 
ἐν τύχῃ οἱ ἡγήσατο ἔσεσϑαι τοῖς τε πρὸς αὐτὸν κατα- 
φυγοῦσιν. ἄλλως τε καὶ Ἕλλησιν οὖσιν, ἐπικουρῆσαι 
καὶ ἐκείνους σὺν προφάδει τινὶ εὐπρεπεῖ προκατα- 
λαβεῖν πρίν τι δεινὸν ὑπ᾽ αὐτῶν παϑεῖν. οὕτω γάρ 
που καὶ τῆς εὐδοξίας αὐτῷ ἔμελεν ὥστε καὶ ἐκ πολ- 
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λοῦ χρόνου Σικελίας ἐφιέμενος καὶ τὰ τῶν Ρωμαίων 
ὅπῃ χειρώσαιτο διασκοπῶν, ὀκνεῖν τῆς πρὸς αὐτοὺς 
ἔχϑρας, ἐπειδὴ μηδὲν ἠδίκητο, προκατάρξασϑαι. ΜΝ 
Ρ. 169. 

δ ὅτι ὑπὸ τοῦ Κινέου ἔλεγεν ὁ Πύρρος ὁ βασιλεὺς 
πλείονας πόλεις ἢ ὑπὸ τοῦ αὑτοῦ ἐξελεῖν δόρατος. 
καὶ γὰρ ἦν δεινός, φησὶ Πλούταρχος, ἐν τῷ λέγειν, 
καὶ τῷ 4ημοσϑένει μόνος ἐν τῇ δεινότητι παρισού- 
μένος. ἀμέλει καὶ τὸ ἄτοπον τῆς ἐχστρατείας οἷα ἔμ- 
φρων εἰδὼς ἀνήρ, ἐμποδὼν τῷ Πύρρῳ ἐς λόγους ἐλ- 
ϑὼν καϑίστατο᾽ ὁ μὲν γὰρ ἄρξειν διὰ τὴν ἀνδρείαν 
πάσης διενοεῖτο τῆς γῆς. ὁ δὲ ἀρκεῖσϑαι ἱκανοῖς οὖσι 

τοῖς οἰκείοις πρὸς εὐδαιμονίαν προέτρεπεν. ἀλλὰ τὸ 
φιλοπόλεμον τοῦ ἀνδρὸς καὶ φιλόπρωτον τὴν τοῦ Κι- 
νέου νικῆσαν παραίνεσιν αἰσχρῶς ἀπαλλάξαι αὐτὸν 
καὶ Σικελίας καὶ Ἰταλίας πεποίηκεν, πολλὰς τῶν αὗὑ- 

τοῦ δυνάμεων μυριάδας ἐν ταῖς μάχαις ἁπάσαις ἀπο- 
βεβληκότα. Υ ρ. 586. 

6 ὅτι Πύρρος πέμψας ἐς Δωδώνην ἐμαντεύσατο 
περὶ τῆς στρατείας καί οἵ χρησμοὺ ἐλθόντος. ἂν ἐς 
τὴν Ἰταλίαν περαιωϑῇ., Ῥωμαίους νικήσειν, συμβα- 
λὼν αὐτὸν πρὸς τὸ βούλημα, δεινὴ γὰρ ἐξαπατῆσαί 
τινα ἐπιϑυμία ἐστίν, οὐδὲ τὸ ἔαρ ἔμεινεν. Ν ρν. 169. 

Τ ὅτι οἵ ἹΡηγῖνοι φρουρὰν ἡτήσαντο παρὰ Ῥωμαίων, 
Ἅ.7; ἡγεῖτο δὲ αὐτῆς Δέκιος. τούτων οὖν οἵ πλείους ἔκ 

τε τῆς περιουσίας τῶν ἐπιτηδείων καὶ ἐκ τῆς ἄλλης 
ῥαστώνης. ἄτε καὶ ἀνειμένῃ παρὰ πολὺ διαίτῃ πρὸς 
τὰ οἴκοι χρώμενοι, ἐπεϑύμησαν, ἐνάγοντος αὐτοὺς 
τοῦ Ζεκίου, τοὺς πρώτους τῶν Ῥηγίνων ἀποκτείναν- 
τες τὴν πόλιν κατασχεῖν ἄδεια γὰρ αὐτοῖς πολλὴ 
ἐφαίνετο, τῶν Ῥωμαίων περὶ τοὺς Ταραντίνους καὶ 
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περὶ τὸν Πύρρον ἀσχόλων ὄντων, πάνϑ᾽ ὅσα ἐβού- 
λοντο πρᾶξαι. πρὸόσανέπειϑε δὲ αὐτοὺς ὅτι καὶ τὴν 
Μεσσήνην ὑπὸ τῶν Μαμερτίνων ἐχομένην ἑώρων᾽ 
οὗτοι γὰρ Καμπανοί τε ὄντες καὶ φρουρεῖν αὐτὴν 
ὑπ᾽ ᾿4γαθϑοκλέους τοῦ ἐν Σικελίᾳ δυναστεύοντος 
ταχϑέντες σφαγάς τε τῶν ἐπιχωρίων ἐποιήσαντο 
καὶ τὴν πόλιν κατέσχον. οὐ μέντοι ἐκ τοῦ προφα- 
νοῦς τὴν ἐπιχείρησιν ἐποιήσαντο᾽ πολὺ γὰρ ἠλατ-. 
τοῦντο τῷ πλήϑει᾽ ἀλλ᾽ ἐπιστολὰς ὁ ΖΔέκιος ὡς καὶ 
τῷ Πύρρῳ ἐπὶ προδοσίᾳ σφῶν ὑπό τινων γεγραμμέ- 
νας πλάσας ἤϑροισε τοὺς στρατιώτας, καὶ ἐκείνας τε 
αὐτοῖς ὡς καὶ ἑαλωκυίας ἀνέγνω. καὶ προσπαρώξυ- 
νὲεν αὐτοὺς εἰπὼν οἷα εἰκὸς ἦν, ἄλλως τε καὶ ἐσαγ- 
γείλαντός τινος ἐκ κατασκευασμοῦ ὅτι ναυτικὸν τέ τι 
τοῦ Πύρρου κατὴρέ που τῆς χώρας καὶ ἐς λόγους τοῖς 
προδόταις ἀφικνεῖται. οὗ δὲ παρεσκευασμένοι ἐμε- 
γάλυνον,. καὶ διεβόων προκαταλαβεῖν τοὺς Ῥηγίνους 
πρίν τι δεινὸν παϑεῖν᾽ ἀγνοοῦντας δὲ τὸ πρασσόμε- 
νον χαλεπῶς ἂν ἀντισχεῖν. καὶ οἱ μὲν ἐς τὰς κατα- 
γωγάς σφων οἷ δὲ ἐς τὰς οἰκέας ἐσπηδήσαντες ἐφό- 
νευσαν πολλούς. πλὴν ὀλίγων οὖς ὁ 4έχιος καλέσας 

ἐπὶ δεῖπνον ἔσφαξεν. Κ᾽ Ρ. 589. 
ὅτι ὁ ΖΔέκιος ὁ φρούραρχος τοὺς Ῥηγίνους ἀπο- 

σφάξας φιλίαν πρὸς Μαμερτένους ἐσπείσατο, νομί- 
ξων αὐτοὺς ἐκ τοῦ ὁμοιοτρόπου τῶν τολμημάτων πι- 
στοτάτους σφίσι συμμάχους ἔσεσϑαι, ἅτε καὶ εὖ εἰ- 
δὼς ὅτι συχνοὶ τῶν ἀνθρώπων ἰσχυροτέραις δή τισιν 
ἀνάγκαις ὑπὸ τοῦ τῶν ὁμοίων τι παρανομῆσαι τοῦ τὲ 
κατὰ νόμους ἑταιρικοῦ καὶ τοῦ κατὰ γένος οἰκείου 
συνίστανται. Ν γΡ. 170. 

ὅτι διαβολὴν ἀπ᾽ αὐτῶν οἵ Ῥωμαῖοι χρόνον τινὰ 
ἔσχον, μέχρι οὗ ἐπεξῆλθον αὐτοῖς πρὸς γὰρ τὰ μείξω 
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καὶ πρὸς τὰ μᾶλλον κατεπείγοντα ἀσχολίαν ἄγοντες 
παρὰ μικρόν τισιν αὐτὰ ποιεῖσϑαι ἔδοξαν. Ν 1". 

ὅτι οἵ Ῥωμαῖοι μαϑόντες ἥξειν τὸν Πύρρον κα- 
τέδεισαν. ἐκεῖνόν τε αὐτὸν εὐπόλεμον εἶναι ἀκούον- 
τες καὶ δύναμιν πολεμικὴν καὶ ἀνανταγώνιστον ἔχειν, 
οἷά που συμβαίνει περί τε τῶν ἀγνώστων σφίσι καὶ 
περὶ τῶν διὰ πλείστου ὄντων μάλιστα ϑρυλεῖσϑαι 
τοῖς πυνϑανομένοις. Ν γ. 170. 

ἀδύνατον γάρ ἔστι μήτε ἐν τοῖς αὐτοῖς ἔϑεσι τε- 
ϑραμμένους τινὰς μήτε τὰ αὐτὰ αἰσχρὰ καὶ καλὰ 
νομέξοντας εἶναι φίλους ποτὲ ἀλλήλοις γενέσϑαι. 
ΝΜ». 587. 

ὅτι ἥ τε φιλοτιμία καὶ ἡ ἀπιστία ἀεὶ τοῖς τυ-. 
φάννοις πάρεστιν, ἐξ ὧν ἀνάγκη μηδένα αὐτοὺς 
ἀκριβῆ φίλον ἔχειν" ἀπιστούμενος γὰρ καὶ φϑονού- 

᾿ μενός τις οὐδένα ἂν καϑαρώς ἀγαπήσειε. πρὸς δ᾽. 

10 

17 

ἔτι καὶ ἡ τῶν τρόπων ὁμοιότης ἥ τὲ τοῦ βίου ἰσότης 
καὶ τὸ τὰ αὐτά τισι καὶ σφαλερὰ καὶ σωτήρια εἶναι 
καὶ ἀληϑεῖς καὶ βεβαίους φέλους μόνα ποιεῖ. ὅπου 
δ᾽ ἂν τούτων τι ἐνδεήσῃ. προσποιητὸν μέν τι σχῆμα 
ἑταιρίας ὁρᾶται, ἕρμα δ᾽ οὐδὲν αὐτῆς ἐχέγγυον εὑ- 
ρέσκεται. ΝΜ ν. 170 εἰ 537. 

ὅτι στρατηγία ἂν μὲν καὶ δυνάμεις ἀξιόχρεως 
λάβῃ, πλεῖστον καὶ πρὸς σωτηρίαν σφῶν καὶ πρὸς 
ἐπικράτησιν φέρει. αὐτὴ δὲ καϑ᾽ ἑαυτὴν οὐδενὸς ἐν 
μέρει οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ἄλλη τις τέχνη χωρὶς τῶν 
συμπραξόντων καὶ συνδιοικησόντων αὐτῇ ἰσχύει. 
Μ. 171. 

ὅτι Πόπλιος Οὐαλέριος ἄνδραρ ἐπὶ κατασχοπὴν 

πρὸς τοῦ Πύρρου σταλέντας ἐχειρώσατο. οὖς περι- 
νοστῆσαι κελεύσας τὸ στρατόπεδον ἀφῆκεν ἀπαϑεῖς, 
ἀπαγγελοῦντας τῷ Πύρρῳ τόν τε κόσμον τῆς στρατιᾶς 
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καὶ πρὸς οἵους καὶ ὅπως ἠσκημένους ἄνδρας ἀγω- 
νιεῖται. ΝΗ. 587. 

ὅτι τυῦ Μεγακλέους τελευτήσαντος καὶ τοῦ Πύρ- 
ρου τὸν πῖλον ἀπορρίψαντος ἐς τὸ ἐναντίον ἡ μάχη 
περιέστη᾽ τοῖς μὲν γὰρ ἡ σωτηρία αὐτοῦ πολὺ πλεῖον 
ἐκ τοῦ παρὰ τὴν ἐλπέδα σφῶν αὐτὸν περιεῖναι ἢ εἰ 
μηδ᾽ ἀρχὴν τεϑνηκέναι ἐνενόμιστο ϑάρσος ἐνεποίη- 
σεν, οὗ δὲ ἀπατηϑέντες δεύτερον οὐδὲν ἔτι τὸ πρό- 
ϑυμὸν ἔσχον, κολουσϑέντες τε αὖϑις τὸ μάτην ϑαρ- 
σῆσαν. καὶ ἐκ τῆς δι᾽ ὀλίγου μεταβολῆς σφῶὼν ἐς τὴν 
τοῦ χεέρονος δόκησιν οὐδ᾽ ὕστερόν ποτε αὖϑις φϑα- 

᾿ ρήσεσϑαι ἐλπίσαντες. Ν ρυ. 171. 
ὅτι συγχαιρόντων τινῶν τῷ Πύρρῳ τῆς νίκης, 

τὴν μὲν δόξαν τοῦ ἔργου ἐδέχετο, εἰ δὲ δὴ καὶ αὖ- 
ϑίς ποτε ὁμοίως κρατήσειεν, ἀπολεῖσϑαι ἔφη. καὶ 

τοῦτό τ᾽ αὐτοῦ φερόμενόν ἐστιν, καὶ ὅτι τοὺς 'Ῥω- 
μαίους καίτοι νικηϑέντας ἐθαύμασε καὶ προέκρινε 
τῶν ἑαυτοῦ στρατιωτῶν. εἰπὼν ὅτι τὴν οἰκουμένην 
" ἤδη πᾶσαν ἐχειρωσάμην, εἰ Ρωμαίων ἐβασίλευον. 

ἰθ. 

ὅτε Πύρρος τοὺς κατὰ τὴν μάχην πεπτωκότας 
Ῥωμαίους ἐπιμελῶς ἔϑαψε᾽ καὶ ϑαυμάξων τὸ φοβε- 
ρὸν τοῦ εἴδους τῶν ἀνδρῶν ἔτι διασωξόμενον. καὶ 
ὅπως ἐναντία πάντες ἔφερον τραύματα, λέγεται ἀνα- 
τείνας ἐς οὐρανὸν τὰς χεῖρας τοιούτους εὔξασϑαί οἵ 

γενέσϑαι συμμάχους" ῥαδίως γὰρ ἂν κρατήσειε τῆς 
οἰκουμένης. Ν ρῥ. 538. 

ὅτι Πύρρος λαμπρὸς ἐπὶ τῇ νίκῃ ἦν καὶ ὄνομα 
ἀπ᾽ αὐτῆς μέγα ἔσχεν, ὥστε πολλοὺς μὲν τῶν ἐκ τοῦ 
μέσου καϑημένων προσχωρῆσαί οἷ, πάντας δὲ τοὺς 
περιορωμένους τῶν συμμάχων ἀφικέσθαι. οὐ μὴν 
οὔτε ἐμφανῆ ὀργὴν αὐτοῖς ἐποιήσατο οὔτ᾽ αὖ παν- 
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τελῶς τὴν ὑποψίαν ἀπεκρύψατο, ἀλλ᾽ ὀλίγα σφίσιν 
ἐπὶ τῇ διαμελλήσει ἐπιτιμήσας ἔδεισεν μὴ ἐς φανε- 
ρὰν αὐτοὺς ἀλλοτρέωσιν προαγάγῃ.,, καὶ ἐκ τοῦ μηδὲν 
ἐνδείξασϑαι ἐνόμισεν ἧἦτοι καταγνωσθήσεσϑαι ὑπ᾽ 
αὐτῶν εὐήϑειαν ὡς οὐ συνεὶς ὧν ἔπραξαν, ἢ καὶ 
ὑποπτευϑήσεσϑαι ὀργὴν κρυφαίαν ἔχειν, καὶ ἀπ᾿ αὐ- 
τῶν καταφρόνησιν ἢ μῖσος προεπιβουλήν τε ἐς αὑτόν, 
ὅπως μὴ προπάϑωσί τι; ἐγγενήσεσϑαί σφισι προσ- 
ἐδόκησε. δι᾿ οὖν ταῦτα πράως τε αὐτοῖς διελέχϑη 
καὶ τῶν σκύλων τινὰ ἔδωκεν. Ν ρ. 172. 

ὅτι Πύρρος τοὺς τῶν Ῥωμαίων αἰχμαλώτους συχ- 
"νοὺς ὄντας τὸ μὲν πρῶτον πεῖσαι ἐπεχείρησεν ἐπὶ 
τὴν Ῥώμην συστρατεῦσαι, ὡς δὲ οὐκ ἠϑέλησαν, ἰσχυ- 
ρῶς ἐθεράπευσε, μήτε δήσας τινὰ μήτ᾽ ἄλλο τι κακὸν 
δράσας. ὡς καὶ προῖκα αὐτοὺς ἀποδώσων καὶ ἀμαχὶ 
δι᾿ αὐτὼν τὸ ἄστυ προσποιησόμενος. Υ Ρ. 590. 

ὅτι οἱ Ῥωμαῖοι ἐν ἀπόρῳ γενόμενοι διὰ τοὺς ἐλέ- 
φαντας, ἅτε μηπώποτε τοιοῦτο ϑηρίον ἰδόντες, τὴν 
μέντοι ϑνητὴν φύσιν ἐνθυμούμενοι καὶ ὅτι ϑηρίον 
οὐδὲν ἀνθρώπου κρεῖττον ἐστιν, ἀλλὰ πάντα δὴ πάν- 
τως, εἰ καὶ μὴ κατ᾽ ἰσχύν, ταῖς γοῦν σοφίαις σφῶν 
ἐλαττοῦνται, ἐθάρσουν. Ν ". 172. 

ὅτι καὶ οἱ στρατιῶται οἱ τοῦ Πύρρου, οἵ τε οἵ- 
κοϑεν καὶ οἵ σύμμαχοι, δεινῶς πρὸς τὰς ἁρπαγὰς ὡς 
καὶ ἑτοίμους καὶ ἀκινδύνους σφέσιν οὔσας ἠπείγοντο. 
ΜΊΡ. 

ὅτι οἱ Ἠπειρώται τὴν φιλίαν, ἀγανακτήσει ὅτι 
ἐπὶ μεγάλαις δή τισιν ἐλπίσι στρατεύσαντες οὐδὲν 
ἔξω τῶν πραγμάτων εἶχον, ἐλυμήναντο, καὶ πάνυ γὲ 
ἐν καιρῷ τοῦτο τοῖς Ῥωμαίοις ἐγένετο" συνιστάμενοι 
γὰρ πρὸς αὐτὸν οἱ τὴν ᾿Ιταλίαν οἰκοῦντες ἀνεκόπη- 
σαν, ἐξ ἴσου τὰ τῶν συμμάχων καὶ τῶν πολεμίων 
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πορϑοῦντα αὐτὸν ὁρώντες᾽ τὰ γὰρ ἔργα αὐτοῦ μᾶλ- 
λον ἢ τὰς ὑποσχέσεις ἐσκόπουν. Ν ἰ. 

ὅτι ὁ Πύρρος ἐφοβήϑη μὴ καὶ πανταχῶς ὑπὸ τῶν 
Ῥωμαίων ἐν χωρίοις ἀγνώστοις ἀποληφϑῇ. χαλεπῶς 
δ᾽ ἐπὶ τούτῳ τῶν συμμάχων αὐτοῦ φερόντων, εἶπέ 
σφισιν ὅτι σαφῶς ἐξ αὐτῆς τῆς χώρας ὁρῴη ὅσον τῶν 
Ῥωμαίων διαφέρουσι᾽ τὴν μὲν γὰρ ἐκείνων ὑπήκοον 
καὶ δένδρα παντοδαπὰ καὶ ἀμπελουργίας καὶ γεωρ- 
γίας καὶ κατασκευὰς τῶν ἀγρῶν πολυτελεῖς ἔχειν, τὰ 
δὲ δὴ τῶν ἑαυτοῦ φίλων οὕτω πεπορϑῆσϑαι ὥστε 
μηδ᾽ εἰ κατῳκήϑη ποτὲ γιγνώσκεσθαι. Μ. 173. 

ὅτι ὁ αὐτός, ἐπειδή γε ἀναχωροῦντι αὐτῷ ...., 
ὡς τὸ στράτευμα τοῦ Λαιουίνου πολλῷ πλεῖον τοῦ 
πρόσϑεν εἶδεν, ὕδρας ἔφη δίκην τὰ στρατόπεδα τῶν 
“Ῥωμαίων κοπτόμενα ἀναφύεσϑαι. οὐ μέντοι παρὰ 
τοῦϑ᾽ ἧττον ἐθάρσησεν, ἀλλ᾽ ἀντιπαρετάξατο μέν, 
οὐκ ἐμαχέσατο δέ. Ν ᾿ν. 

ὅτι ὁ Πύρρος πρέσβεις ὑπὲρ τῶν αἰχμαλώτων 
ἄλλους τε καὶ τὸν Φαβρίκιον προσιέναι πυϑόμενος, ἃ 
φρουράν τέ σφισι πρὸς τὰ μεϑύρια, μὴ καὶ βίαιόν τι 
ὑπὸ τῶν Ταραντίνων πάϑωσιν., ἔπεμψε, καὶ μετὰ 
τοῦτο καὶ ἀπήντησεν, ἔς τε τὴν πόλιν αὐτοὺς ἐσαγα- 
γὼν καὶ ἐξένισε λαμπρῶς καὶ τἄλλα ἐδεξιώσατο. ἐλ- 
πίσας σπονδῶν τε δεῖσϑαι καὶ ὁμολογίαν οἵαν ἡττη-. 

ϑέντας εἰκὸς ἦν ποιήσεσϑαι. 1] Ρ. 376. 
ὅτι τοῦ Φαβρικίου αὐτὸ τοῦτο μόνον εἰπόντος, 

ὅτι Ρωμαῖοι ἡμᾶς ἔπεμψαν τούς τε ἑαλωκότας ἐν τῇ 
μάχῃ κομιουμένους καὶ λύτρα ἀντ᾽ αὐτῶν ἀντιδώ- 
σοντας, ὅσα ἂν ἀμφοτέροις ἡμῖν συμβῇ, διηπορήϑη 
τε ὅτι μὴ περὶ τῆς εἰρήνης πρεσβεύειν ἔφη, καὶ μετα- 
στησάμενος αὐτοὺς ἐβουλεύετο μετὰ τῶν φίλων ὦνπερ 
εἰώϑει, τὸ μέν τι καὶ περὶ τῆς ἀποδόσεως τῶν αἰχμα- 

29 



91 

8 ἐῷ 

99 

θ4 ΕΚΤΩΝ ΠΡῸ ΤΟΥ͂ “ς. 

λώτων, τὸ δὲ δὴ πλεῖστον περί τε τοῦ πολέμου καὶ περὶ 
τῆς διαχειρίσεως αὐτοῦ, εἴτε κατὰ τὸ ἰσχυρὸν εἴτε καὶ 
ἄλλως πως αὐτὸν (ἀοδυηΐ ραρίπαο 4). Ν ρῥ. 173. 

μεταχειρίσασϑαι ἢ μάχας καὶ παρατάξεις 
ἀσταϑμήτους ἀναρρῖψαι᾽ ὥστε πεισϑείς, ὦ Μίλων, 
ἐμοὶ καὶ τῷ παλαιῷ λόγῳ, μηδὲ ἐς ἄλλο τι βίᾳ μαλ- 
λον ἢ σοφίᾳ, ὅπου γε καὶ ἐνδέχεται, χρήσῃ, ἐπεὶ 
Πύρρος γε πάντα τὰ πρακτέα οἱ ἀκριβῶς οἷδε καὶ 
οὐδὲν αὐτῶν δεῖται παρ᾽ ἡμῶν μαϑεῖν." ταῦτ᾽ εἶπε, 
καὶ πάντες ὁμογνώμονες ἐγένοντο, καὶ μάλισϑ᾽ ὅτι 
ἐκ μὲν τούτων οὔτε ξημιωθϑήσεσϑαι οὔτε κινδυνεύ- 
σειν, ἐκ δὲ τῶν ἑτέρων ἑκάτερον πείσεσϑαι ἔμελλον. 
καὶ ὁ Πύρρος οὕτω φρονῶν εἶπε πρὸς τοὺς πρέσβεις 

’ 3 
“οὔτε πρότερον ἑχὼν ὑμῖν, ὦ Ῥωμαῖοι. ἐπολέμησα, 
οὔτε ἂν νῦν πολεμήσαιμι᾽ φίλος τε γὰρ ὑμῶν γενέ- 
σϑαι περὶ παντὸς ποιοῦμαι, καὶ διὰ τοῦτο τούς τε 
αἰχμαλώτους πάντας ἄνευ λύτρων ἀφέημι καὶ τὴν 
εἰρήνην σπένδομαι." καὶ ἰδίᾳ τούτους ἐθεράπευεν, 
ὅπως μάλιστα μὲν τὰ ἑαυτοῦ ἀνϑέλωνται, εἰ δὲ μή, 
τήν γὲ φιλίαν οἵ πρυτανεύσωσιν. Ν ρυ. 1723. 

ὁ δὲ Πύρρος τούς τε ἄλλους προσηταιρίσατο καὶ 
τῷ Φαβρικίῳ διελέχϑη ὧδε. “ἐγώ, ὦ Φαβρίκιε, πο- 
λεμεῖν μὲν ὑμῖν οὐδὲν ἔτι δέομαι. ἀλλὰ καὶ ὅτι τὴν 
ἀρχὴν τοῖς Ταραντίνοις ἐπείσϑην καὶ δεῦρο ἦλθον 
μεταγινώσκω., καίπερ πολὺ ὑμᾶς ἐν τῇ μάχῃ κρα- 
τήσας᾽ φίλος δὲ δὴ καὶ πᾶσι μὲν Ρωμαίων ἡδέως ἂν 

ἐγενόμην. μάλιστα δὲ δὴ σοί πάνυ γάρ σε καὶ ἀγα- 
ϑὸν ἄνδρα ὁρῶ ὄντα. τήν τε οὖν εἰρήνην συμπρᾶ- 
ξαί σέ μοι ἀξιῶ, καὶ προσέτι καὶ οἴκαδέ τε καὶ ἐς 
τὴν Ἤπειρον ἐπισπέσϑαι᾽ ἐπί τε γὰρ τὴν Ἑλλάδα 
στρατευσείω καὶ συμβούλου στρατηγοῦ τέ σου δέο- 
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καὶ ἐπὶ τῇ στρατείᾳ μεταγινώσκεις καὶ τῆς εἰρήνης 
ἐπιϑυμεῖς, καί σοι πρὸς αὐτήν, εἴγε συμφέρει ἡμῖν, 
σπουδάσω, οὐ γάρ που καὶ κατὰ τῆς πατρίδος τι 
πρᾶξαί μὲ ἀγαϑόν, ὡς φής, ἄνδρα ὄντα ἀξιώσεις, 
σύμβουλον δὲ δὴ καὶ στρατηγὸν μηδένα ποτὲ ἐκ 
δημοχρατέας παραλάβῃς" ἔμοιγ᾽ οὐδ᾽ ἡτισοῦν ἐστι 
σχολή. οὐ μέντοι οὐδὲ τούτων τι λάβοιμι ἄν. ὅτι οὐ 
προσήκει τὸ παράπαν πρεσβευτὴν δωροδοκεῖν. πυν- 
ϑάνομαι γοῦν πότερον ἐλλόγιμόν μὲ ὡς ἀληϑῶς νο- 
μίξεις ἄνδρα εἶναι ἢ οὔ εἰ μὲν γὰρ φαῦλός εἰμι, πῶς 
με δώρων ἄξιον κρίνεις; εἰ δὲ χρηστός, πῶς με λα- 

βεῖν αὐτὰ κελεύεις; εὖ τοίνυν ἴσϑ'᾽ ὅτι ἐγὼ μὲν καὶ 
πάνυ πολλὰ ἔχω καὶ οὐδὲν δέομαι πλειόνων᾽ ἀρκεῖ 
γάρ μοι τὰ ὄντα, καὶ οὐδενὸς τῶν ἀλλοτρέων ἐπι- 
ϑυμῶ᾽ σὺ δ᾽ εἰ καὶ σφόδρα πλουτεῖν νομίξεις. ἐν 
πενίᾳ μυρίᾳ καϑέστηκας᾽ οὐ γὰρ ἂν οὔτε τὴν Ἤπει- 
ρον οὔτε ἄλλα ὅσα κέχτησαι καταλιπὼν δεῦρ᾽ ἐπε- 
ραιώϑης. εἴγε ἐκείνοις τε ἠρκοῦ καὶ μὴ πλειόνων 
ὠρέγου. ὅταν γάρ τις τοῦτο πάσχῃ καὶ μηδένα ὅρον 
τῆς ἀπληστίας ποιῆται, πτωχότατός ἐστι διὰ τί; ὅτι 
πᾶν τὸ μὴ ὑπάρχον αὐτῷ ὡς καὶ ἀναγκαῖον ποϑ εῖ, 
καϑάπερ ἄνευ ἐκείνου μὴ δυνάμενος ξῆσαι. ὥστ᾽ 
ἔγωγε ἡδέως ἄν σοι, ἐπειδὴ καὶ φίλος μοι φὴς εἶναι, 
ἐκ τοῦ ἐμαυτοῦ τι πλούτου χαρισαίμην᾽ πολλῷ γάρ 
τοι καὶ ἀσφαλέστερος καὶ ἀϑανατώτερός ἐστι τοῦ σοῦ, 

καὶ οὔτε τις αὐτῷ φϑονεῖ οὔτε.τις ἐπιβουλεύει, οὐ 
δῆμος, οὐ τύραννος᾽ καὶ τὸ μέγιστον ; ὅσῳ τις ἂν 
αὐτοῦ πλείοσι μεταδιδῷ, καὶ αὐτὸς ἐπὶ μεῖξον αὔξε- 

ται. τίς οὖν οὗτός ἐστιν: τὸ τοῖς ὑπάρχουσί τινι ὡς 

καὶ παμπληϑέσιν οὖσιν ἡλέως χρῆσϑαι,. τὸ τῶν ἀλ- 
λοτρίων ὡς καὶ μέγα τι κακὸν ἐχόντων ἀπέχεσϑαι, 
τὸ μηδένα ἀδικεῖν, τὸ πολλοὺς εὐεργετεῖν, ἄλλα μυρία 
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ἃ σχολὴν ἄν τις ἄγων εἴποι. ὡς ἔγωγε βουλοίμην 
ἄν. εἴπερ που πάντως ἀναγαῖον εἴη ϑάτερον αὐτῶν 
παϑεῖν. βιασϑεὶς ἂν μᾶλλον ἢ φενακισϑεὶς ἀπολέ- 
σϑαι᾿ τὸ μὲν γὰρ τῆς τύχης ἀξιώσει φιλεῖ τισι συμ- 
βαίνειν, τὸ δὲ ἔκ τε ἀνοίας καὶ ἐξ αἰσχροκερδείας 
πολλῆς. ὥσϑ᾽ αἱρετώτερον εἶναι τῇ τοῦ ϑείου πλεο- 
νεξίᾳ μᾶλλον ἢ τῇ ἑαυτοῦ κακίᾳ σφαλῆναι᾽ ἐν ἐκείνῳ 
μὲν γὰρ τὸ σῶμά τινος ἡττᾶται, ἐν δὲ τούτῳ καὶ ἡ 
ψυχὴ προσδιαφϑείρεται᾽ .... ἐνταῦϑα δ᾽ αὐτοέντης 
τρόπον τινὰ αὐτός τις ἑαυτοῦ γίγνεται. ὅτι ὁ τὴν 
ψυχὴν ἅπαξ τὴν ἑαυτοῦ τὸ μὴ τοῖς παροῦσιν ἀρκεῖ- 
σϑαι διδάξας ἀόριστον τὴν τῆς πλεονεξίας ἐπιϑυμίαν 
λαμβάνει. ΜΝ. 174 εἱ 35, ἐλλόγιμον --- κρίνεις ἄξιον 
--- χελεύεις Η. 538. 

καὶ προϑυμότατα ἐς τοὺς καταλόγους ἀπήντησαν, 
τὸ καϑ᾽ ἑαυτὸν ἕκαστος ἐλλιπὲς ἀνάστασιν τῆς πατρί- 
δὸς νομέξοντες ἔσεσθαι. ΜΝ ν. 170. 

τοιαύτη μὲν ἡ τοῦ λόγου φύσις ἐστὶ καὶ τοσαύ- 
Ἑξ τὴν ἰσχὺν ἔχει ὥστε καὶ ἐκείνους ὑπ᾽ αὐτοῦ τότε 
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μεταβαλεῖν καὶ ἐς ἀντίπαλον καὶ μῖσος καὶ ϑάρσος 
τοῦ τε δέους τοῦ Πύρρου καὶ τῆς ἐκ τῶν δώρων αὖὐ- 

τοῦ ἀλλοιώσεως περιστῆναι. Ν ἰθ". 
ὅτι Κινέας ὁ ῥήτωρ πρεσβευτὴς ἐς Ῥώμην παρὰ 

Πύρρου σταλείς.. ὡς ἐπανῆλϑεν ἐρωτώμενος παρ᾽ 
αὐτοῦ περὶ τοῦ τῆς Ῥώμης κόσμου καὶ τῶν ἄλλων, 
ἀπεκρίνατο πολλῶν πατρίδα βασιλέων ἑορακέναι, 
δεικνὺς τῷ λόγῳ τοιούτους ἅπαντας εἶναι Ρωμαίους 
οἷος αὐτὸς παρὰ τοῖς Ἕλλησι τὰ ἔς ἀρετὴν ὑπεί- 
ληπται. ΝΗ. ὅ38. 

ὅτι πᾶν τὸ τῇ γνώμῃ παρὰ δόξαν ταπεινωϑὲν 
καὶ τῆς δώμης ὑποδίδωσιν. ΜΝ γ. 177. 

ὅτι τῷ Ζεκίῳ ὁ Πύρρος προσπέμψας οὔτε προ- 
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χωρήσειν οἵ τοῦτο πρᾶξαι ἐθελήσαντι ἔφη [τοὐτ᾽ ἔστι 
τὸ μὴ συλληφϑέντα ἀποκτανϑῆναι) καὶ ξωγρηϑέντα 
κακῶς αὐτὸν ἀπολεῖσϑαι ἐπηπείλησεν. οἱ δὲ ὕπατοι 
πρὸς ταῦτα ἀπεκρέναντο μηδενὸς τοιούτου ἔργου σφᾶς 
δεῖσϑαι᾽ πάντως γὰρ αὐτοῦ καὶ ἄλλως κρατήσειν. 
ΜΊΡ. 

ὅτι ἀντικαϑεξζομένων μετὰ στρατευμάτων ἀλλή- 
λοις Φαβρικίου καὶ Πύρρου, ἀνήρ τις τῶν περὶ τὴν 
ϑεραπείαν τοῦ βασιλέως ὡς τὸν Φαβοίκιον ἀφίκετο 

δηλητηρίοις φαρμάκοις ἀνελεῖν τὸν Πύρρον ὑφιστά- 
μενος. εἴ οἵ τις δοϑείη παρ᾽ αὐτοῦ χρημάτων ὠφέ- 
λεια᾿ ὃν ὁ Φαβρίκιος ἀποστυγήσας ἀποπέμπει τῷ 
Πύρρῳ δέσμιον. ὁ δὲ Πύρρος ἀγασϑεὶς ἀναβοῆσαι 
λέγεται “οὗτός ἐστι [καὶ οὐκ ἄλλος] Φαβρίκιος; ὃν 
δυσχερέστερον ἄν τις παρατρέψειε τῆς οἰκείας ἀρετῆς 
Ἢ τῆς συνήϑους πορξίας τὸν ἥλιον. ἾΝ Ρ. 538. Οοηΐ. 

45 γν. ἀποστυγοῦντες εἰ Φαβρίκιος. 

οὔθ᾽ ὅπως τὸν ἕτερον αὐτῶν πρότερον οὔϑ᾽ ὅπως 

ἀμφοτέρους ἅμα ἀμύναιτο ἔσχεν, καὶ ἐν ἀμηχανίᾳ 
ἦν᾽ τό τε γὰρ διελεῖν τὸ στράτευμα ἔλαττον ὃν τῶν 
ἐναντίων ἐδεδέει. καὶ τὸ τῷ ἑτέρῳ τὴν χώραν ἀδεώς 
κακοῦν ἀφεῖναι δεινὸν ἐποιεῖτο. Ν μ. 177. 

ἐπεὶ μέντοι ἄλλως τε δι᾽ ἀκριβείας αὐτοὺς ἐποι- 
εἴτο, μεῖζον μέρος, ἐς ἀσφάλειαν τοῦ μηδ᾽ ἂν ἐπι- 
ϑυμῆσαί τινα κακῶς αὐτὸν δρᾶσαι τῷ μηδ᾽ ἂν ἐϑε- 
λήσῃ δύνασθαι νέμων. καὶ διὰ τοῦτο πολλοὺς τῶν 
ἐν τέλει. καὶ τοὺς ἐπικαλεσαμένους αὐτόν. τὸ μέν τι 
βαρυνόμενός σφισιν ὅτι ὑπ᾽ αὐτῶν ἐν κράτει τῆς πό- 
λεῶς γεγονέναι ἐλέγετο, τὸ δὲ καὶ προσυποπτεύων 

46 τὸ δὲ καὶ προσυποπτεύων σφᾶς} ὑποπτεύω αἰτιατικῇ, 
Δίων δεκάτῳ βιβλίῳ “οὗτοι δὲ καὶ προσυποπτεύουσιν ὑμᾶς. 
ΒεΚΚ. Απροά. ρ, 177, 28, 564 ΑἸ Ἐπὶ Ξρεοΐίδη8 Ἰοσαπι. 
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σφᾶς μὴ ὥσπερ αὐτῷ οὕτω καὶ ἄλλῳ τινὶ προσχωρή- 
σωσιν, ἐξήλασε καὶ διέφϑειρεν, ... Ν ν. 178. 

41. ὅτι τοῦ Πύρρου ἐκεῖνο δὴ πάντες ἐϑαύμαζξον, ὅτι 
νεανίσχων τινῶν ἐν συμποσίῳ σκωψάντων αὐτὸν τὰ 
μὲν πρῶτα ἐξελέγξαι σφᾶς ἠϑέλησεν., ὅπως τιμωρή- 
δηται. ἔπειτ᾽ εἰπόντων αὐτῶν ὅτι πολὺ πλείω καὶ 
χαλεπώτερα ἂν εἰρήκειμεν εἰ μήπερ ὁ οἶνος ἡμᾶς 
ἐπελελοίπει. ἐγέλασε καὶ ἀφῆκεν αὐτυύς. Ν ἰ". 

48 ὅτι τῷ Πύρρῳ ὡς οὐδὲν οἵ σύμμαχοι συντελέσαι 
ἐβούλοντο, ἐτράπετο πρὸς τοὺς ϑησαυροὺς τῆς Φερ- 
ρεφάττης., δόξαν πλούτου μεγάλην ἔχοντας, καὶ αὖὐ- 
τοὺς συλήσας ἐς τὸν Τάραντα τὰ σύλα ἐπὶ νεῶν 
ἔπεμψε. καὶ οἵ τε ἄνϑρωποι ὀλίγου πάντες ὑπὸ χει- 
μῶνος ἐφθάρησαν καὶ τὰ χρήματα τά τε ἀναϑήματα 
ἐς τὴν γῆν ἐξέπεσεν. ΥΥ ῥ. 590. 

41 ὅτε ὁ Πτολεμαῖος ὁ τῆς Αἰγύπτου βασιλεύς .΄ ὁ 
ν᾿ φιλάδελφος ἐπικληϑείς, ὡς τόν τε Πύρρον κακῶς 

ἀπηλλαχότα καὶ τοὺς Ρωμαίους αὐξανομένους ἔμαϑε, 
δῶρά τε αὐτοῖς ἔπεμψε καὶ ὁμολογίαν ἐποιήσατο. οἵ 
οὖν Ῥωμαῖοι ἡσϑέντες ὅτι καίτοι διὰ πλείστου ὧν 
περὶ πολλοῦ σφᾶς ἐπεποίητο, πρέσβεις πρὸς αὐτὸν 
ἀνταπέστειλαν. ἐπειδή τε ἐκεῖνοι δῶρα παρ᾽ αὐτοῦ 
μεγαλοπρεπῆ λαβόντες ἐς τὸ δημόσιόν σφας ἀπέδει- 
ξαν, οὐκ ἐδέξαντο αὐτά. ὕ' ῥ. 374. 

42 ὅτι τοιαῦτα πράττοντες οἵ Ρωμαῖοι καὶ ἐπὶ μεῖ- 
ὅς δον ἀεὶ αἰρόμενον οὐδέπω ὑπερεφρόνουν, ἀλλὰ Κύιν- 

τον Φαβιον βουλευτὴν ᾿Δπολλωνιάταις τοῖς ἐν τῷ 
Ἰονίῳ κόλπῳ ὑπὸ Κορινϑίων ἀποικισϑεῖσιν ἐξέδω- 
καν. ὅτι τινὰς πρέσβεις αὐτῶν ὕβρισεν. οὐ μέντοι 
καὶ ἐκεῖνοι δεινόν τι ἔδρασαν αὐτόν, ἀλλὰ καὶ 
ἔπεμψαι οἴκαδε. Υ᾽ ῥ. ὅ90. 
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ὅτι αἰτίαι ἐγένοντο τῆς πρὸς ἀλλήλους διαφορᾶς 
τοῖς μὲν Ρωμαίοις ὅτι Καρχηδόνιοι τοῖς Ταραντένοις 
ἐβοήϑησαν., τοῖς δὲ Καρχηδονίοις ὅτι Ρωμαῖοι φιλίαν 
τῷ Ἱέρωνι συνέθεντο. ἀλλὰ ταῦτα μέν. οἷά που πε- 
φύκασιν οἵ τῷ μὲν ἔργῳ πλεῖον ἔχειν βουλόμενοι, τὴν 
δὲ δόξαν αὐτοῦ αἰσχυνόμενοι, σκήψεις ἐποιοῦντο᾽ ἡ 
δὲ ἀλήϑεια ἄλλως ἔχει. δυνάμενοι γὰρ ἐκ πολλοῦ οἵ 
Καρχηδόνιοι, αὐξανόμενοι δὲ ἤδη οἵ Ῥωμαῖοι ἀλλή- 
λους τὲ ὑφεωρῶντο, καὶ τὰ μὲν ἐπιϑυμίᾳ τοῦ ἀεὶ 
πλείονος κατὰ τὸ τοῖς πολλοῖς τῶν ἀνθρώπων, καὶ 

μάλισϑ᾽ ὅταν εὖ πράττωσιν, ἔμφυτον, τὰ δὲ καὶ 
φόβῳ προήχϑησαν ἐς τὸν πόλεμον, μίαν καὶ τὴν αὐ- 
τὴν ἑκάτεροι τῶν οἰκείων σωτηρίαν ἀσφαλῆ τὸ τὰ 
τῶν ἑτέρων προσκτήσασϑαι. νομίζοντες εἶναι" τά τε 
γὰρ ἄλλα καὶ χαλεπώτατον ἀδύνατόν τε ἦν δύο δή- 
μους ἔν τε ἐλευϑερία καὶ ἐν δυνάμει φρονήματί τε 
ὄντας. καὶ βραχύτατον ὡς εἰπεῖν ταῖς τῆς ναυτιλίας 
ὀξύτησι διεστηκότας, ἄλλων μέν τινων ἄρχειν, ἀλ- 
λήλων δὲ ἀπέχεσϑαι ἐθελῆσαι. τοιοῦτον κατὰ τύχην 
συμπεσὸν τάς τε σπονδάς σφων διέλυσε καὶ ἐς τὸν 
πόλεμον αὐτοὺς συνέρρηξεν. Ν γν. 178. 

ὅτι τὸ ἀγώνισμα λόγῳ μὲν περὶ Μεσσήνης καὶ 
Σικελίας, ἔργῳ δὲ καὶ περὶ τῆς οἰκείας ἑκάτεροι ἐκεῖ- 
εν ἤδη κινούμενον ἠσϑάνοντο, καὶ τὴν νῆσον. ἅτε 
ἐν μέσῳ σφῶν κειμένην, ἐπίβασιν τοῖς κρατήσασιν 
αὐτῆς ἐπὶ τοὺς ἑτέρους ἀσφαλῆ ΚΛΘΝΥ ἐνόμιξον. 
Ν ". 179. 

ῦτι Γάιος Κλαύδιος ἐλϑὼν " ἐκκλησίαν ἄλλα τε 

ἐπαγωγὰ εἶπε καὶ ὅτι ἐπ᾽ ἐλευϑερώσει τῆς πόλεως 
ἥκει" οὐ γὰρ δεῖσϑαί γε Ῥωμαίους Μεσσήνης οὐδέν᾽ 
καὶ [ὅτι] εὐθύς, ἐπειδὰν τὰ πράγματα αὐτῶν κατα- 
στήσῃ, ἀποπλεύσεσϑαι. κἀκ τούτου καὶ τοὺς Καρχη- 
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δονίους ἢ ἀποχωρῆσαι ἐκέλευσεν. ἢ εἰ δή τι δίκαιον 
εἰπεῖν ἔχουσιν, ἐς κρίσιν καταστῆναι. ὡς δ᾽ οὔτε 
τῶν Μαμερτίνων τις ὑπὸ δέους ἐφϑέγγετο καὶ οἵ 
Καρχηδόνιοι ἅτε καὶ βία τὴν πόλιν κατέχοντες βραχὺ 
αὐτοῦ ἐφρόντιξον, αὔταρκες ἔφη μαρτύριον τὴν σιω- 
πὴν παρ᾽ ἀμφοτέρων ἔχειν, τῶν μὲν ὅτι ἀδικοῖεν, 
δεδικαιολογῆσϑαι γὰρ ἄν, εἴπερ τι ὑγιὲς ἐφρόνουν, 
τῶν δὲ ὅτι τῆς ἐλευϑερίας ἐπιϑυμοῖεν᾽ παρρησίᾳ γὰρ 
ἄν, εἴπερ τὰ τῶν Καρχηδονίων ἡροῦντο, ἄλλως τε 

καὶ ἰσχύος αὐτῶν παρούσης κεχρῆσϑαι. καὶ προσυπέ- 
σχετό σφισι βοηϑήσειν καὶ διὰ τὸ γένος αὐτῶν τῆς 
Ἰταλίας ὃν καὶ διὰ τὴν αἴτησιν τῆς ἐπικουρίας ἣν 
ἐπεποίηντο. ΜΙ". 

ὅτι Γάιος Κλαύδιος τῶν τε τριήρων τινὰς ἀπέβαλε 
καὶ χαλεπῶς αὐτὸς ἐσώϑη᾽ οὐ μέντοι παρὰ τοὐϑ᾽ 
ἧττον οὔτε ἐκεῖνος οὔτε οἱ ἐν τῷ ἄστει Ῥωμαῖοι ἀν- 
τελάβοντο τῆς ϑαλάσσης, ὅτι πρῶτον (πειρασα)μενοι 
αὐτῆς ἡττήϑησαν, ὅπερ που φιλοῦσιν οἱ πρῶτόν τι 
ἐγχειρισάμενοι καὶ σφαλέντες ποιεῖν, πρὸς οἰωνοῦ τὸ 
πρόσϑεν τιϑέμενοι καὶ μηδ᾽ αὖθίς ποτε κατορϑώσειν 
νομίξοντες᾽ ἀλλὰ καὶ προϑυμότερον αὐτῆς διά τὲ 
τἄλλα καὶ διὰ φιλοτιμίαν ἵνα μὴ καὶ ὑπὸ τῆς συμ- 
φορᾶς ἀποτετράφϑαι δόξωσι, μετεποιήσαντο. Ν ρ. 180. 

ὅτι ὁ ἴάννων οὔτ᾽ ἄλλως ἐπ᾽ ἐλαφρῷ τὸν πόλεμον 
ποιούμενος. εἴ τε καὶ δέοι αὐτὸν γενέσϑαι, τὴν γοῦν 
αἰτίαν τῆς διαλύσεως τῶν σπονδῶν ἐς ἐκεῖνον τρέ- 
ψαι, μὴ κατάρχειν αὐτῆς νομισϑείη, ϑέλων, ἀπέπεμψέ 
τε αὐτῷ τὰς ναῦς καὶ τοὺς αἰχμαλώτους, πρύς τε εἰ- 
ρήνην προυκαλεῖτο, καὶ προσπαρήνει μὴ πολυπραγ- 
μονεῖν τὴν ϑάλατταν. Μ᾿». 

ὅτι ἐπεὶ οὐδὲν ἐδέξατο, ἀπειλὴν ὑπέρφρονα καὶ 
νεμεσητικὴν ἠπείλησεν᾽ ἔφη τε γὰρ μηδ᾽ ἀπονίψασϑαι 

τῶν, 
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ποτὲ τὰς χεῖρας ἐν τῇ ϑαλάσσῃ τοῖς Ρωμαίοις ἐπιτρέ- 
ψειν, καὶ μετὰ ταύτης ἀπέβαλε καὶ τὴν Μεσσήνην. 
Μ. 1}. 

ὅτι ὁ Κλαύδιος καταλαβὼν τοὺς Μαμερτίνους 
ἐν τῷ λιμένι συνεστραμμένους ἐκκλησίαν τε αὐτῶν 
ἐποίησε καὶ εἰπὼν ὅτι οὐδὲν δέομαι τῶν ὅπλων, ἀλλ᾽ 
αὐτοῖς ὑμῖν διαγνῶναι πάντα ἐπιτρέπω, ἔπεισέ σφας 
μεταπέμψασϑαι τὸν ἀννωνα᾽ μὴ βουληϑέντος δὲ αὐ- 
τοῦ καταβῆναι πολὺς ἐνέκειτο κατατρέχων καὶ λέγων 
ὅτι, εἰ δή τι καὶ τὸ βραχύτατον δικαίωμα εἶχεν, πάν- 
τῶς ἂν ἐς ἀντιλογίαν οἱ ἀφίκετο καὶ οὐκ ἂν βία τὴν 
πόλιν κατεῖχεν. Ν ἰ". 

ὅτε ὁ ὕπατος Κλαύδιος τοὺς στρατιώτας προσ- 
παραινέσας ϑαρρεῖν μηδὲ ἐπὶ τῇ τοῦ χιλιάρχου ἥττῃ 
καταπεπλῆχϑαι, διδάσκων αὐτοὺς ὅτι καὶ αἵ νῖκαι 
τοῖς ἄμεινον παρεσκευασμένοις γίγνοιντο καὶ ὅτι ἡ 
σφετέρα ἀρετὴ πολὺ τῆς τῶν ἐναντίων τέχνης προ- 
ἔχουσα εἴη" ἑαυτοὺς μὲν γὰρ τὴν ἐπιστήμην τῶν 
ναυτικῶν δι᾽ ὀλίγου προσλήψεσθϑαι, τοῖς δὲ δὴ Καρ- 
χηδονίοις μηδέποτε τὴν ἀνδρείαν ἐκ τοῦ ἴσου σφί- 
σιν ὑπάρξειν ἔφη" τὸ μὲν γὰρ κτητὸν διὰ βραχέος 
τοῖς τὸν νοῦν αὐτῷ προσέχουσι καὶ καϑαιρετὸν με- 
λέτῃ εἶναι, τὸ δὲ εἰ μὴ φύσει τῷ προσείη, οὐκ ἂν 
διδαχῇ πορισϑῆναι. Ν ρ". 181. 

τος ὅτέ ϑαρσήσαντες οἱ Αίβυες ὡς οὐ τῇ φύσει τοῦ 
χωρίου ἀλλὰ τῇ σφετέρᾳ ἀρετῇ κεκρατηκότες, τὴν ἔξο- 
δον ἐποιήσαντο᾽ ὁ δὲ Κλαύδιος οὕτως αὐτοὺς δεδιέ- 

ναν ἐποίησεν ὡς μηδ᾽ ἐξ αὐτοῦ τοῦ στρατοπέδου 
παρακῦψαι. ΜΝ 1". 

συμβαίνει γὰρ ὡς ἐπὶ πλήϑει τοῖς μὲν ἐκ λο- 
γισμοῦ τι δεδιόσιν ὀρϑοῦσϑαι διὰ προφυλακὴν αὖὐ- 

μ᾿ 0 
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τοῦ, τοῖς δ᾽ ἀπρονοήτως ϑρασυνομένοις φϑείρεσϑαι 
δι᾿ ἀφυλαξίαν. Μ». 539. 

τὸ μὲν σωφρονοῦν καὶ κτᾶται τὰς νίκας καὶ γε- 
νομένας φυλάσσει, τὸ δ᾽ ἀσελγαῖνον οὔτε περιγίγνε- 

ταίτινος, κἂν ἄρα εὐτυχήσῃ ποτὲ ἔν τινι, ῥᾷστα αὐτὸ 
ἀπόλλυσι᾽ κἂν μὲν διασώσῃ τι. χεῖρον ὑπ᾽ αὐτοῦ 
τοῦ παρὰ λόγον εὐπραγῆσαι γενόμενον, οὐχ ὅσον οὐκ 
ἐκείνου τι ὀνίναται, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ προσδιαφϑείρε- 
ται. καὶ γάρ πως πᾶν τὸ παρὰ λόγον ϑρασυνόμενον καὶ 
δεδιέναι ἀλόγως πέφυκεν" ὁ μὲν γὰρ λογισμὸς τήν 
τε γνώμην τῇ προνοίᾳ βεβαίαν καὶ τὴν ἐλπίδα πιστὴν 
ἐκ τοῦ ἐχεγγύου αὐτῆς ἔχων οὔτε καταπτήσσειν τιν᾽ 
οὔϑ᾽ ὑπερφρονεῖν ἐᾷ ἡ δ᾽ ἀλόγιστος ἐμπληξία πολ- 
λοὺς ἔν τε ταῖς εὐπραγίαις ἐξαίρει κἀν ταῖς συμφο- 
ραῖς ταπεινοῖ, οἷα μηδὲν ἕρμα ἔχουσα, ἀλλ᾽ ἀεὶ τῷ συμ- 
πίπτοντι ἐξομοιουμένη. ΝΜ ῥ. 539 οἱ ἰπά6 ἃ 1 Ρ. 181. 

ὅτι Ῥωμαῖοι καὶ Καρχηδόνιοι πρὸς πόλεμον ἐλ- 
ϑόντες τῷ μὲν ἀριϑμῷ τῶν νεῶν καὶ ταῖς προϑυ- 
μέαις ἀντίρροποι ἦσαν᾽ ὕστερον δὲ πρῶτόν τ᾽ ἐς ναυ- 
μαχίαν ἀπ᾽ ἀντιπάλου παρασκευῆς καϑιστάμενοι, καὶ 
ἐλπίξοντες καὶ τὸν πάντα πόλεμον ὑπ᾽ αὐτῆς κριϑή- 

σεσϑαι, τό τε ἄϑλον τὴν Σικελίαν ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς 

ἔχοντες. καὶ περὶ δουλείας καὶ περὶ ἀρχῆς. τῆς μὲν 
μὴ πειραϑῆναι νικηϑέντες τὴν δὲ προσκτήσασϑαι κρα- 
τήσαντες, ἀγωνιξόμενοι, προέφερον [δὲ] οἵ μὲν τῇ 
ἐμπειρία τῶν τριηριτῶν ἅτε ἀπὸ παλαιοῦ ναυκρα- 
τοῦντες, οἵ δὲ τῇ τε δώμῃ τῶν ἐπιβατῶν καὶ ταῖς 
τόλμαις᾽ ὅσῳ γὰρ ἀπειρότεροι τῶν ναυτικῶν ἦσαν, 
τοσῷ καὶ προπετέστερον καὶ ϑρασύτερον ἐμάχοντο. 
τὸ μὲν γὰρ ἔμπειρόν σφισιν ἀκριβῶς πάντες ὡς εἰ- 
πεῖν ἐκλογίξονται, καὶ ὀκνοῦσιν, ἂν γὲ καὶ ταύτῃ 
σφᾶς ἡ γνώμη φέρῃ, τὸ δὲ ἀπείρατον ἀλογίστως τε 
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ϑαρσοῦσι καὶ ἐς χεῖρας ἐξ ἀπροβουλίας ἄγονται. Ν 
Ρ. 181. 

ὅτι ἡττηϑέντων Καρχηδονίων κατὰ τὴν ναυμα- 
χίαν ὑπὸ Ῥωμαίων ὀλίγου καὶ τὸν ᾿ἀννίβαν ἀπέκτει- 
ναν᾿ πᾶσι γὰρ ὡς εἰπεῖν τοῖς στρατεύματά ποι πέμ- 
πουσι πρόσεστι φύσει τῶν μὲν πλεονεξιῶν προσποιεῖ- 
σϑαι, τὰς δὲ ἐλαττώσεις ἐπὶ τοὺς στρατηγήσαντας 
ἀνωϑεῖν᾽ καὶ οἵ Καρχηδόνιοι προχειρότατα τοὺς πταί- 
σαντάς τι ἐκόλαξον, εἰ μὴ φυβηϑεὶς εὐϑὺς μετὰ τὴν 
ἧτταν ἐπερωτῶν αὐτούς, ὡς καὶ ἀκεραίων ἔτι τῶν 
πραγμάτων ὄντων, πότερον ναυμαχῆσαί οἱ κελεύου- 
σιν ἢ μή. συνεπαινεσάντων αὐτῶν ὥσπερ που καὶ 
προσεδόκα, καὶ τῷ τοσοῦτον τῷ ναυτικῷ προέχειν 
ἐπαιρομένων, ὑπεῖπε διὰ τῶν αὐτῶν ἀγγέλων ὅτι οὐ- 
δὲν ἄρα ἠδίκησα ὅτι τὰ αὐτὰ ὑμῖν ἐλπίσας συνέβα- 
λον᾽ τῆς γὰρ γνώμης. ἀλλ᾽ οὐ τῆς τύχης ἦν κύριος. 
ΝΜ ρ. 182. 

ἀλλ᾽ ἐν τῷ ἴσῳ τὸ τὴν οἰκείαν μὴ προέσϑαι καὶ 
τὸ τὴν ἀλλοτρίαν προσχτήσασϑαι τιϑέμενοι ϑυμῷ καὶ 
ῥώμῃ ἠγωνίξοντο᾽ τῶν γὰρ πολλῶν τὰ μὲν σφέτερα 
καὶ παρὰ δύναμιν περιστελλόντων, τῶν δὲ ἀλλοτρίων 
οὐκ ἐθελόντων μετὰ κινδύνων ἀντιποιεῖσϑαι, ἐκεῖνοι 
ἐν τῷ ὁμοίῳ τό τε κεχειρωμένον καὶ τὸ προσδοκώμε- 
νον ποιούμενοι πρὸς ἀμφότερα ὁμοίως ἔρρωντο. οἵ 
δὲ δὴ Ῥωμαῖοι ἄμεινον εἶναι νομίσαντες μηκέτι πόρρω 
τὸν πόλεμον ποιεῖσϑαι. μηδὲ ἐν ταῖς νήσοις προκιν- 
δυνεύειν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ οἰκεία τῇ τῶν Καρχηδονίων ἀγω- 
νίξεσϑαι. πταίσαντες γὰρ οὐδενὸς ἐστερήσεσϑαι καὶ 
κρατήσαντες οὐκ ἐν ἐλπίσιν ἔσεσθαι. καὶ διὰ τοῦτ᾽ 
ἀκόλουϑον τῇ διανοίᾳ σφῶν παρασκευὴν ποιησάμενοι 
ἐξεστράτευσαν (ἐπὶ Καρχηδόνα Υ͂ μ. 593). Μ γ. 183. 
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ἡγοῦντο δὲ αὐτῶν ὃ τε Ῥήγουλος καὶ Δούκιος, 
ἀπ᾽ ἀρετῇς προκριϑέντες᾽ ὡ γὰρ Ῥήγουλος ἐν τοσαύτῃ 
πενίᾳ ἦν ὥστε μήτε τὴν ἀρχὴν ῥαδίως ἐθελῆσαι δι᾿ 
αὐτὴν ὑποστῆναι; καὶ τῇ γυναικὶ τοῖς τε παισὶν αὐ- 
τοῦ τὴν τροφὴν ἐκ τοῦ δημοσίου δίδοσϑαι ψηφισϑή- 
ναι. Κη. 593. ᾿ 

ὁ δὲ Δίων ὁ Ῥωμαῖος ὁ συγγραψάμενος περὶ τῆς 
βασιλείας καὶ περὶ τῆς δημοκρατίας Ρώμης καὶ διη- 
γησάμενος περὶ τοῦ πολυϑρυλήτου πολέμου τοῦ Καρ- 
χηδονίου λέγει ὅτι Ῥηγούλου τοῦ ὑπάτου Ρώμης πο- 
λεμοῦντος τὴν Καρχηδόνα ἐξαίφνης δράκων ἕρπύσας 
ἔξω τοῦ χαρακώματος τοῦ Ῥωμαίου στρατοῦ ἔκειτο, 
ὃν τῇ προστάξει αὐτοῦ ἔκτειναν οἵ Ῥωμαῖοι καὶ ἀπο- 
δείραντες αὐτὸν ἔστειλε (51) τὴν δορὰν αὐτοῦ τῇ συγ- 
κλήτῳ Ῥώμης, μέγα ϑαῦμα᾽ καὶ παρὰ τῆς αὐτῆς 
μετρηϑεῖσα συγκλήτου, ὡς αὐτὸς ὁ (νε] ροίϊιι5 ὁ αὖ- 
τὸς) Δίων ἔλεγε (ἔλεγεν ν6} λέγει); εὑρέϑη ἔχουσα 
μῆκος ποδῶν ἑκατὸν εἴκοσι. πρὸς τὸ μῆκος αὐτοῦ 
ἦν καὶ τὸ πάχος. Ἰοδηπο5 Πδηηᾶβο. ἢ6 ἀγδοοηΐθιβ γ0]. 1, 
Ρ. 472, Α, Β. 

ὅτι άννωνα πρὸς Ῥωμαίους λόγῳ μὲν ὑπὲρ εἰρή- 
νης ἔργῳ δὲ τριβῆς ἕνεκα ἔπεμψεν ᾿Αμίλκας" καὶ ὃς 
ἐπιβοώντων τινῶν συλλαβεῖν αὐτόν, ὅτι Καρχηδόνιοι 

τὸν Κορνήλιον ἀπάτῃ [Ν. ρΡ. 1838] συνέλαβον, “ἧ ἂν 
τοῦτο ποιήσητε" εἶπεν, “οὐδὲν ἔτι κρείττους τῶν 
Διβύων ἔσεσϑε." ἐκεῖνος μὲν οὖν εὐκαιρότοτα ϑω- 
πεύσας αὐτοὺς οὐδὲν ἔπαϑεν. ΖοπδΓαΒ Ρ. 140, 18. 

(σαϊοὶ ροβὶ ἀπάτῃ ἀδϑιηΐ ᾳυδί(ιοῦ ῬδβίΠ86. 

ὅτι οἵ Καρχηδόνιοι φοβηϑέντες μὴ ἁλώσι, διεκη- 

φυκεύσαντο πρὸς τὸν ὕπατον, ὅπως ὁμολογίᾳ τινὶ 
ἐπιεικεῖ ἀποτρέψαντες αὐτὸν τὸ παραχρῆμα δεινὸν 
ὑπεκφύγωσιν. ἐπειδή τε οὐκ ἠϑέλησαν Σικελίας τε 
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πάσης καὶ Σαρδοῦς ἀποστῆναι. καὶ τοὺς μὲν τῶν 
Ῥωμαίων αἰχμαλώτους προῖκα ἀφεῖναι τοὺς δὲ σφε- 

τέρους λύσασϑαι. τά τε δαπανηϑέντα τοῖς Ῥωμαίοις 
ἐς τὸν πόλεμον πάντα διαλῦσαι καὶ χωρὶς ἄλλα καϑ' 
ἕκαστον ἔτος συντελεῖν, οὐδὲν ἤνυσαν. πρὸς γὰρ 
δὴ τοῖς εἰρημένοις καὶ ἐκεῖνα αὐτοὺς ἐλύπει. ὅτι μήτε 
πολεμεῖν μήτε συμβαίνειν ἄνευ τῶν Ρωμαίων, καὶ αὐ- 

τοὶ μὲν μὴ πλείοσι μιᾶς ναυσὶ μακραῖς χρῆσϑαι, ἐκεί- 
νοις δὲ πεντήκοντα τριήρεσιν ἐπικουρεῖν ὁσάκις ἂν 
ἐπαγγελϑῇ σφισιν, ἄλλα τέτινα οὐκ ἐκ τοῦ ὁμοίου 
ποιεῖν ἐκελεύοντο. ἐξ οὖν τούτων ἅλωσέν σφῶν ἀκριβῆ 
τὰς σπονδὰς νομίσαντες ἔσεσθαι. πολεμεῖν αὐτοῖς 

μᾶλλον εἵλοντο. ὕ μ. 376. 

ὅτι συμμαχέας ἐκ Μακεδαίμονος τοῖς 'Καρχηδο- 
νίοις ἀφικομένης, Ξάνϑιππος Σπαρτιάτης ἀνὴρ τοὺς 
στρατηγοὺς τῶν ἐγχωρίων κατεμέμφετο, ὅτι δὴ στρα- 
τιὰν ἔν τε τοῖς ἱππόταις καὶ τοῖς ϑηρίοις τὸ κῦ- 
ρος ἔχουσαν ὄρεσί τε καὶ δυσχωρίαις ὑποστέλλουσι. 
παραλαβὼν δὲ τὴν στρατιὰν αὐτὸς καὶ τάξας τοὺς 
Καρχηδονίους, πασσυδὶ μικροῦ τὸ τῶν Ῥωμαίων 
φϑείρει στρατόπεδον. Ν ν. 540. 

ἡγεῖτο δεῖν τόν τι δι᾽ ἀπορρήτων πρᾶξαι βουλό- 
μενον μηδενὶ αὐτὸ τὸ παράπαν ἐμφαίνειν᾽ οὐδένα 
γὰρ οὕτως ἰσχυρόφρονα εἶναι ὡς ἀκούσαντά τι πα- 
ρατηρῆσαι καὶ σιωπῆσαι αὐτὸ ἐθελῆσαι, ἀλλὰ καὶ 
πάνυ τοὐναντίον, ὅσῳ ἂν ἀπορρηϑῇ τινὶ μὴ εἰπεῖν 
τι. τόσῳ μᾶλλον αὐτὸν ἐπιϑυμεῖν αὐτὸ ἐκλαλῆσαι, 
καὶ οὕτως ἕτερον παρ᾽ ἑτέρου τὸ ἀπόρρητον ὡς καὶ 

μόνον μανϑάνοντα φημίξειν. ΜΊΡ. 

ὅτι φασὶ τοὺς Καρχηδονίους ἐπικηρυκεύσασϑαι 
τοῖς Ρωμαίοις διά τε τἄλλα καὶ διὰ τὸ πλῆϑος τῶν 
αἰχμαλώτων. μάλιστα μὲν εἴ πῶς καὶ τὴν εἰρήνην 
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ἐπὶ μετρίοις τισὶ ποιήσαιντο, εἰ δὲ μή. ἵνα τούς γε 
ἑαλωκότας κομίσαιντο. φασὶ δὲ καὶ τὸν ἹΡήγουλον ἐν 
τοῖς πρέσβεσι πεμφϑῆναι διά τε τὸ ἀξίωμα αὐτοῦ καὶ 
διὰ τὴν ἀρετήν᾽ ὑπέλαβον γὰρ πᾶν ὁτιοῦν τοὺς Ῥω- 
μαίους ἐπὶ τῷ κομίσασϑαι αὐτὸν ἐλπέσαι σφᾶς πρᾶ- 
ξαι, ὥστε καὶ μόνον ἀντὶ τῆς εἰρήνης ἢ πάντως γὲ 
ἀντὶ τῶν αἰχμαλώτων ἀνταποδοϑῆναι. ὥρκωσαν τὲ 
οὖν αὐτὸν πίστεσι μεγάλαις ἦ μὴν ἐπανήξειν, ἂν 
μηδέτερον αὐτῶν διαπράξηται, καὶ πρεσβευτὴν μεϑ' 
ἑτέρων ἔστειλαν. καὶ ὃς τά τ᾽ ἄλλα καϑάπερ τις 
Καρχηδόνιος ἀλλ᾽ οὐ Ῥωμαῖος ὧν ἔπραττε, καὶ οὔτε 
τὴν γυναῖκα ἐς λόγους ἐδέξατο, οὔτε ἐς τὴν πόλιν 
καίπερ κληϑεὶς ἐσῆλϑεν. ἀλλ᾽ ἔξω τοῦ τείχους τῆς 
βουλῆς ἀϑροισϑείσης. ὥσπερ τοῖς τῶν πολεμίων 
πρέσβεσιν ἔϑος εἶχον χρηματίξειν, τήν τε πρόσοδον 
μετὰ τῶν ἄλλων, ὥς γε καὶ ὁ λόγος ἔχει, ἠτήσατο. .... 
ὕρ. 877. 

ὅτε Ρήγουλον τὸν στρατηγὸν Ῥωμαίων ἑαλωκότα 
Καρχηδόνιοι πρέσβεσιν ἅμα οἰκείοις πρὸς τὴν Ῥώμην 
ἐξέπεμπον, οἰόμενοι μετρίαν τινὰ τοῦ πολέμου εὑρή- 
σειν κατάϑεσιν καὶ τῶν αἰχμαλώτων ἀντέδοσιν τῇ 
συμπράξει τοῦ ἀνδρός. ὁ δ᾽ ἐλϑὼν τὰς μὲν συνή- 
ϑεις τοῖς ὑπατικοῖς τιμὰς διεώσατο, οὐ μετεῖναι τῆς 
πολιτείας αὑτῷ λέγων ἀφ᾽ οὗπερ ἡ τύχη δεσπότας 
αὐτῷ Καρχηδονίους ἐπέστησε, παρήνει δὲ τὰς διαλ- 
λαγὰς ἀπείπασϑαι, εἰς τὸ ἀνέλπιστον ἤδη ἀφιγμένων 
τῶν πολεμίων. οἵ δὲ Ῥωμαῖοι ἀγασϑέντες αὐτὸν τοὺς 
μὲν πρέσβεις ἀποπέμπουσιν, αὐτὸν δὲ κατέχειν ἠβού- 
λοντο. ὁ δὲ οὐ μενετέον αὑτῷ φήσας ἐν πόλει ἐν ἡ 
τῆς ἴσης οὐ μεδέξει κατὰ τοὺς πατρίους ϑεσμοὺς πο- 
λιτείας, πολέμου νόμῳ δουλεύειν ἑτέροις ἠναγκασμέ- 
νος. εἵπετο τοῖς Καρχηδονίοις ἑκούσιος. ἔνϑα πολ- 
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λαῖς καὶ δειναῖς αἰχέαις καταναλωϑεὶς ἐτελεύτησεν. 

Μρ. 541. Οοηΐ. βυιϊάαβ ν. ἹΡήγουλος. 
Ζέων ια΄ βιβλίῳ “οἵ δὲ Καρχηδόνιοι τὰς ναῦς 

αὐτῶν ἀναπλεούσας οἴκαδε τηρήσαντες συχνὰς χρη- 
μάτων γεμούσας εἷλον." Β6ΚΙΚ. Αποοά. Ρ. 131, 12. 

ΖΔέωνος ια΄ βιβλέῳ “τὸν δῆμον ἐδείπνισεν." 1}. 
Ρ. 198, 24. 

Ζίων ια΄ βιβλίῳ “οὐ πρότερον αὐτοῖς ἐπείσϑη 
ὁ Ῥήγουλος πρὶν Καρχηδονίους οἵ ἐπιτρέψαι." Ἰ". 
Ρ. 140, 20. 

Ζίων ια΄ βιβλίῳ “οὔτε γὰρ πρὸς ἐμοῦ οὔτε πρὸς 
ἄλλου ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ οὐδενός ἐστι προέσϑαι τι τῶν 
χοινῇ συμφερόντων." ἰδ. Ρ. 165, 28. 

ια΄ βιβλίῳ “ἄλλος ἄν τις, παραμυϑήσασϑαι τὴν 
χκαϑ' ἑαυτὸν συμφορὰν ἐθελήσας, ἐξῆρεν ἂν τὰ τῶν 
πολεμέων." ἰν. ν. 30. 

ΖΔέωνος ια΄ βιβλέῳ “ἐπειδὴ δὲ ὅ τε λειμὼν ἐπέ- 
μενε καὶ ὁμέχλη προσεγένετο, ἔσφηλε δι᾿ αὐτομόλων 
δή τινων τὸν ᾿Αννίβαν." ἰν. ν. 171, 26. 

Δέων ια΄’ βιβλίῳ “σὺ μὲν καὶ τοῖς φίλοις τοῖς τι 
πλημμελήσασιν ἐξέρχῃ. ἐγὼ δὲ καὶ τοῖς ἐχϑροῖς συγ- 
γινώσκω." ἰδ. ν. 29. 

“4 ίῶνος ιβ΄ βιβλίῳ" ̓ ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἀπαλλοτριω- 
ϑῆναι ὑμῶν τρόπον τινὰ ἠδυνήϑη." ἴδ. Ρ. 124, 4. 

Δίωνος ιβ΄ βιβλίῳ “᾿τεϑνᾶσι δὲ οἱ μέν, οἵ δὲ ἕα- 
λώκεσαν οἵ γε καὶ λόγου τινὸς ἄξιοι." 1}. Ρ. 133, 25. 

τὸ ἕτερον μέρος τῆς οἰωνοσκοπικῆς 4ίων Κασ- 
σιος Κοκκειανὸς παραδίδωσι, λέγων ὅτι κρυιϑοφάγους ἢ 
ἡμέρους κατέχουσιν ὄρνιϑας καὶ τιϑέασιν ἔμπροσϑεν 
αὐτῶν κριϑάς, ὅτε μαντεύονται. εἰ μὲν οὖν ἐσϑίον- 
τες οἵ ὄρνιϑες οὐ πλήττουσι τοῖς δάμφεσι τὰς κριϑὰς 
χαὶ ἀπορρίέπτουσιν, ἀγαϑὸν τὸ σημεῖον, εἰ δὲ οὕτω 
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ποιοῦσιν. οὐκ ἀγαϑόν. Ιο. Τχοίζ. Εχορ. ἰπ Ἠομπι. ἢ]. 
Ρ. 108, 2. 

ὅτι ἐπὶ Μάρκου Κλαυδίου καὶ Τίτου Σεμπρωνίου 
; ὑπάτων μόνῳ τῆς τοῦ πατρὸς ἐπωνυμίας τῷ πρεσβυ- 
τέρῳ τῶν παέδων μετέχειν Ῥωμαῖοι παρεκελεύσαντο. 
Μ ». 541. 

το ὅτι οὗ Ῥωμαῖοι τὸν Κλαύδιον. ἐπειδὴ πρὸς τοὺς 

τ Δέγυας συνϑήκας ἐποιήσαντο, πόλεμον ἀράμενον καὶ 
αὐτοὺς χειρωσάμενον, τὸ μὲν πρῶτον. ὡς καὶ ἐκεί- 
νοῦ τὸ παρασπονδηϑὲν ἀλλ᾽ οὐχ ἑαυτῶν τὸ αἰτίαμα 
ὄν, ἔπεμψαν. ἐκδιδόντες αὐτοῖς, μὴ προσδεξαμένων 
δέ σφων αὐτὸν ἐξήλασαν. Υρ". 593. 

ὅτι οἷ ἹΡωμαῖοι τοὺς Καρχηδονίους χρήματα ἐπι- 
πραξάμενοι τὰς σπονδὰς ἀνενεώσαντο, καὶ τὸ μὲν 
πρῶτον πρεσβείας αὐτῶν ἐλθούσης. ὅτι τε τῆς σφε- 
τέρας παρασκευῆς ἤσϑοντο καὶ ὅτι αὐτοὶ τῷ πρὸς 
τοὺς ὁμόρους πολέμῳ ἔτι καὶ τότε κατείχοντο. μέτριον. 
οὐδὲν ἀπεκρίναντο ,), μετὰ δὲ τοῦτο ᾿ἀννωνός τινος 
νέου τῇ ἡλικίᾳ καὶ δεινοῦ τῇ παρρησίᾳ πεμφϑέντος, 
καὶ ἄλλα τὲ πολλὰ ἀπαρακαλύπτως. καὶ τέλος ὅτι “εἰ 
μὴ βούλεσϑε εἰρηνεῖν. ἀπόδοτε ἡμῖν καὶ Σαρδὼ καὶ 
Σικελίαν οὐ γὰρ πρόσκαιρόν τινὰ ἀνοχὴν ἀλλ᾽ ἀί- 
διον φιλέαν ἀπ᾿ αὐτῶν ἐπριάμεϑα᾽ εἰπόντος, ἠπιώ- 
τεροί τε αἰσχυνθέντες ἐγένοντο ... 1] ρ. 378. 

οὐ δεέτο μὴ τὰ αὐτὰ ἀντιπάϑωσιν, ὥστε καὶ πάνυ 
ἀσμένως οἵ μὲν τὴν ἐκ τοῦ πρόσϑεν εὐτυχίαν διασώ- 
σασϑαι, οἱ δ᾽ ἐπὶ γοῦν τῶν ὑπαρχόντων σφίσι μεῖ- 
ναι αἱρούμενοι διεμέλλησαν, καὶ ταῖς ἀπειλαῖς μη- 
κέτι τὴν εἰρήνην ἄγοντες. τοῖς ἔργοις ἐπιδιασκο- 
ποῦντες περὶ τῆς αὐτῆς ἀνέσχον, ὥσϑ᾽ ἅπασι δῆλον 
γενέσϑαι ὅτι ὁποτέροις ἂν αὐτῶν προτέροις παρακι- 
νῆσαί τι συνενέγκῃ, καὶ τοῦ πολέμου προκατάρξου- 
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σιν. ἑς γὰρ τοσοῦτον οὗ πολλοὶ ταῖς ὁμολογίαις ἐμ- 

μένουσιν ἐς ὅσον αὐτοῖς καὶ καϑήκῃ᾽ πρὸς ὃξ δὴ τὸ 
μᾶλλόν σφισι συμφέρον ἀσφαλὲς καὶ τὸ παρασπον- 
δησαί τι νομίξουσιν εἶναι. ΜΡ. 184. 

[ἐπὶ Φαβίου Μαξίμου Βερουκώσου ἤτοι ἀκρο- 

χορδονώδους Ῥωμαῖοι τοῦτο ἐποίησαν, Ἑλληνικὸν καὶ ἢ 

Γαλατικὸν ἀνδρόγυνον κρύψαντες ἐν μέσῃ τῇ ἀγορᾷ, 

ἐκ χρησμοῦ τινος δειματωϑέντες. λέγοντος Ἕλληνα 

καὶ Γαλάτην καταλήψεσϑαι τὸ ἄστυ. 15. ΤεοίΖ. δὰ 
δον πρὸ θ08, 1050, οχ Πίοπο, αἱ οοηίοοὶξ Ὑ]6βῖι8.] 

ὅτι πρέσβεις ποτὲ ἐπὶ κατασκοπῇ Γαΐου Παπι- 
ρίου, καίπερ μηδὲν μηδέπω τῶν Ἰβηρικῶν σφισι τ᾿ 

προσηκόντων, ἀπέστειλαν; καὶ αὐτοὺς ἐκεῖνος τά τε 

ἄλλα ἐδεξιώσατο καὶ λόγοις ἐπιτηδείοις διήγαγεν, 

εἰπὼν ἄλλα τε καὶ ὃ ὅτι, ἀναγκαίως τοῖς Ἴβηρσι πολε- 

μεῖ͵, ἵνα τὰ χρήματα ἃ τοῖς Ῥωμαίοις ἔτι πρὸς τῶν 

Καρχηδονίων ἐπωφείλετο ἀποδοϑῇ; διὰ τὸ μὴ δυ- 

νασϑαι ἄλλοϑέν ποϑεὲν αὐτὰ ἀπαλλαγῆναι, ὥστε τοὺς 

πρέσβεις ἀπορῆσαι ὅ,τι οὗ ἐπιτιμήσωσιν. Μ . 184. 

ὅτι Ἴσσα ἡ νῆσος ἑκουσία ἑαυτὴν Ῥωμαίοις παρέ- - 

δωκεν. ἐπειδὴ γὰρ τότε πρῶτον πειρᾶσϑαί σφῶν ς 

ἔμελλον, καὶ προσφιλεστέρους αὐτοὺς καὶ πιστοτέ- 

φους τῶν ἤδη φοβερῶν ἐνόμιξον εἶναι, κρείττους ἐς 

τὸ ἀφανὲς τοῦ προδήλου τῶν λογισμῶν γιγνόμενοι, 

ὅτι τὸ μὲν ἐκ τοῦ ἤδη προσκεῖσϑαί σφισιν ἀχϑηδόνα, 

τὸ δὲ ἐκ τοῦ προσδοκχᾶσϑαι ἐλπίδα χρηστὴν ἔφερεν. 
ΝΜ ΊΡ. 

ὅτι οἱ Ῥωμαῖοι τοὺς Ἰσσαίους προσχωρήσαντας 

αὐτοῖς. ἀνϑυπουργεῖν τι εὐθὺς τούτοις προϑύμως, 

ὡς τοῖς πρὸς ἑαυτοὺς ἐσπουδακόσι βοηϑεῖν δοκεῖν, 

χαὶ τοὺς ᾿Δρδιαίους ἀμύνεσϑαι διότι τοὺς ἐκ τοῦ 

Βρεντεσίου ἐκπλέοντας ἐκακούργουν ἐθελήσαντες, 

41 

21 

ον 

528 

49 
. Ὦ, 
524 

ἐφϑ 



ς- 

ὠ- 

ων 

Φ: 

80 ΕΚΤΩΝ ΠΡῸ ΤΟΥ «ἁς. 

ἔπεμψαν πρὸς [άγρωνα τοὺς μὲν παραιτούμενοι, τὸν 
δὲ ὅτι μηδὲν προπαϑὼν ἀδικοίη σφᾶς αἰτιώμενοι. 
καὶ ἐκεῖνον μὲν οὐκέτι περιόντα εὗρον, ἀλλά τι παι- 
δέον, Πίννην ὄνομα, καταλιπὼν ἐτεϑνήκει" Τεύτα 
δὲ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, μητρυιὰ δὲ τοῦ Πίννου, ἐκράτει 
τῶν ᾿Αρδιαίων. ... ὑπὸ ϑρασύτητος οὖσα οὐδὲν μέ- 
τριον αὐτοῖς ἀπεχρίνατο, ἀλλ᾽. οἷα γυνὴ πρὸς τῇ ἐμ- 
φύτῳ προπετείᾳ καὶ ὑπὸ τῆς δυνάμεως ἧς εἶχε χαυ- 
νουμένη, τοὺς μὲν ἔδησε τῶν πρέσβεων, τοὺς δὲ καὶ 
ἀπέχτεινεν, ὅτι ἐπαρρησιάσαντο. καὶ τότε μὲν ταῦτ᾽ 
ἔπραξε, καὶ φρόνημα ἀπ᾽ αὐτῶν, ὥσπερ τινὰ ἰσχὺν 
ἐν τῷ προχείρῳ τῆς ὠμότητος ἐπιδεδειγμένη, ἔλαβε" 
διήλεγξε δὲ δι᾿ ἐλαχίστου τὴν τοῦ γυναικείου γένους 
ἀσϑένειαν ταχὺ μὲν ὑπὸ βραχύτητος γνώμης ὀργιξο- 
μένη, ταχὺ δὲ καὶ ὑπὸ δειλίας φοβουμένη. ἐπειδὴ 
γὰρ τάχιστα τὸν πόλεμον τοὺς Ῥωμαίους ἐψηφίσϑαι 
οἵ ἐπύϑετο, κατέπτηξε, καὶ τούς τε ἄνδρας οὗς εἶχεν 
αὐτῶν ἀποδώσειν ὑπέσχετο, καὶ ἐπὶ τοῖς τετελευτη- 
κόσιν ἀπελογεῖτο λέγουσα ὑπὸ λῃστῶν τινων αὐτοὺς 
πεφονεῦσϑαι. τῶν τε Ῥωμαίων τὰ τῆς στρατείας διὰ 
τοῦτο ἐπισχόντων, τοὺς δὲ αὐτόχειρας ἐξαιτησάντων, 
κατεφρόνησέ τε αὖϑις, ὅτι μηδέπω τὰ δεινὰ αὐτῇ 
παρῆν, καὶ οὔτε τινὰ ἐκδώσειν ἔφη καὶ ἐπὶ τὴν Ἴσ- 
σαν στράτευμα ἀπέστειλεν. ἐπειδὴ δὲ τοὺς ὑπάτους 
παρόντας ἤσϑετο, κατέδεισεν αὖ καὶ τοῦ ϑυμοῦ ὑφῆκε 
καὶ ἐς πᾶν ὁτιοῦν ἐπακοῦσαί σφων ἑτοίμη ἐγένετο. 
οὐ μέντοι καὶ παντάπασιν ἐσωφρονίσϑη᾽ τῶν γὰρ 
ὑπάτων πρὸς Κέρκυραν περαιωϑέντων ἀνεϑάρσησε, 
καὶ ἀποστᾶσα ἐπ᾽ Ἐπίδαμνον (καὶ ᾿Αἡπολλωνίαν Ζ0- 
πᾶΓᾶΒ ἢ. 170, 12) στράτευμα ἀπέστειλε. τῶν δὲ Ῥω- 
μαίων τὰς πόλεις δυσαμένων καὶ τὰ πλοῖα αὐτῆς 
μετὰ χρημάτων λαμβανόντων ἐμέλλησεν αὖϑις πει- 
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ϑαρχῆσαί σφισιν᾽ ἐπεὶ δὲ ἀναβάντες ὑπὲρ τῆς ϑα- 
λάσσης κακῶς περὶ τὸν ᾿Ατύριον λόφον ἀπήλλαξαν, 
ἐπέσχεν, ἐλπίσασα αὐτούς, ἤδη γὰρ καὶ χειμὼν ἦν, 
ἀπαναστήσεσϑαι. αἰσϑομένη δὲ τὸν ᾿Δλβῖνον κατὰ 
χώραν μένειν, καὶ τὸν Ζ“ημήτριον ἔκ τε τῆς ἐμπλη- 
ξίας ἐκείνης καὶ ἐκ τοῦ τῶν Ῥωμαίων φόβου μεϑε- 
στηκότα καί τινας ἄλλους αὐτυμολῆσαι πεπεικότα, 
παντελῶς κατέδεισε καὶ τὴν ἀρχὴν ἀφῆκεν. ὕ ρ. 378. 

Ἴ 

ὅτι χρησμός τις τῆς Σιβύλλης τοὺς Ῥωμαίους 50 
ἐδειμάτου, φυλάξασϑαι τοὺς Γαλάτας δεῖν κελεύων δ᾿" 
ὅταν κεραυνὸς εἰς τὸ Καπιτώλιον πλησίον ᾿4πολλω- 
νίου κατασκήπτῃ. ΝΗ. 185. 

ὅτι οἱ Γαλάται τοὺς Ῥωμαίους ἰδόντες τὰ ἐπιτη- 
δειότατα τῶν χωρῶν προκατειληφύτας ἡϑύμησαν᾽ 
πάντες μὲν γὰρ ἄνϑρωποι καὶ ἐπιτυχόντες ὧν ἂν 
ὀριγνηϑώῶσι πρῶτον ἑτοιμότερον πρὸς τὰ λοιπὰ χω- 
θοῦσιν, καὶ διαμαρτόντες ἐς πάντα ἀπαμβλύνονται, 
τὸ δὲ δὴ Γαλατικὸν πλέον τι ἢ κατὰ τοὺς ἄλλους 
ὀξύτατα μὲν ὧν ἂν ἐπιϑυμήσωσιν ἀντιλαμβάνονται 
καὶ ἐρρωμενέστατα τῶν προχωρούντων αὐτοῖς ἀντέ- 
χονται., ἂν δ᾽ ἄρα τι καὶ βραχύτατον ἐπισυγκρούσω- 
σιν, οὐδὲν οὐδ᾽ ἐς τὰ λοιπὰ ἐλπέξουσι, πρόχειροι 
μὲν ὑπ᾽ ἀνοίας πᾶν ὃ βούλονται προσδοκῆσαι, πρό- 
χειροι δὲ ὑπὸ ϑυμοῦ πᾶν ὃ ἂν ἐγχειρίσωνται ἐπεξελ- 
ϑεῖν ὄντες. καὶ ὀργῇ ἀκράτῳ καὶ ὁρμῇ ἀπλήστῳ 
χρῶνται. καὶ δι᾿ αὐτὰ οὔτε τι διαρκὲς ἐν αὑτοῖς 
ἔχουσιν, ἀδύνατον γάρ ἐστιν ἐπὶ πολὺ τὸ προπετῶς 
ϑρασυνόμενον ἀνταρκέσαι., κἂν ἅπαξ ἀλλοιωθῶσιν, 
οὔτ᾽ ἀναλαβεῖν ἑαυτοὺς ἄλλως τὸ καὶ δέους τινὸς 
προσγενομένου δύνανται. καὶ ἐς ἀντίπαλον ἔκπληξιν 
τῆς πρόσϑεν ἀδεοῦς τόλμης καϑίστανται᾽ δι᾽ ὀλίγου 
γὰρ πρὸς τὰ ἐναντιώτατα ὀξυρρόπως. ἅτε μηδὲν ἐκ 
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τοῦ λογισμοῦ ἐχέγγυον ἐς μηδέτερον αὐτῶν παρεχό- 
ἱξνοι.. φέρονται. ΜΝ 1Ρ. 

ὅτι Αἰμίλιος τοὺς Ἰνσούμβρας νικήσας τὰ ἐπινί- 
κια ἤγαγε, καὶ ἐν αὐτοῖς τοὺς πρώτους τῶν ἁλόντων 
ἐς τὸ Καπιτώλιον ὡπλισμένους ἀνεκόμισεν, ἐπισκώ- 
πτων σφίσιν, ὅτι ὀμωμοκότας αὐτοὺς ἤσϑετο μὴ πρό- 
τερον τοὺς ϑώρακας ἀποδύσεσϑαι πρὶν ἐς τὸ Καπι- 
τώλιον ἀναβῆναι. ΝΡ. 180. 

ὅτι εἴ τι τῶν ἐν ταῖς πανηγύρεσι νομιξομένων 
καὶ τὸ βραχύτατον ἡμαρτήϑη. πάντως που καὶ δεύ- 
τερον καὶ τρίτον ἐπὶ πλεῖόν τε ἔτι, μέχρι περ καὶ 
ἀμέμπτως πάντα γεγονέναι σφίσιν ἔδοξεν, μιὰ γέ τινι 
ἡμέρᾳ ἀνεωρτάξετο. ΜΝ ἴθ. 

ὅτι οἱ Ῥωμαῖοι τὰ τοῦ πολέμου ἤκμαξον καὶ τῇ 
πρὸς ἀλλήλους ὁμονοίᾳ ἀκριβῶς ἐχρῶντο, ὥσϑ᾽ ἅπερ 
τοῖς πολλοῖς ἐκ μὲν ἀκράτου εὐπραγίας ἐς ϑάρσος, 

ἐκ δὲ ἰσχυροῦ δέους ἐς ἐπιείκειαν φέρει, ταῦτά τε 
αὐτοῖς τότε διαλλαγῆναι" ὅσῳ γὰρ ἐπὶ πλεῖον εὐτύ- 

χῆσαν, ἐπὶ μᾶλλον ἐσωφρόνησαν, τὸ μὲν ϑράσος, οὗ 
τὸ ἀνδρεῖον μετέχει, πρὸς τοὺς ἀντιπάλους ἐνδεικνύ- 
μενοι, τὸ δὲ ἐπιεικὲς οὗ κ... ἐν εὐτυχία κατ᾽ ἀλλή- 
λους παρεχόμενοι᾽ τήν τε γὰρ ἰσχὺν πρὸς μετριότη- 
τος ἐξουσίαν καὶ τὸ κόσμιον πρὸς ἀνδρείας ἀληϑοῦς 
κτῆσιν ἐλάμβανον, μήτε τὴν εὐπραγίαν ἐ ἐς ὕβριν μήτε 
τὴν ἐπιείκειαν ἐς δειλίαν ἐξάγοντες. οὕτω μὲν γὰρ 
τό τὲ σωφρονοῦν ἐξ ἀνδρείας καὶ τὸ ϑαρσοῦν ἐκ ϑάρ- 
σους φϑείρεσϑαι., ἐκείνως δὲ τὸ μέτριον ὑπ᾽ ἀνδρείας 

ἀσφαλέστερον καὶ τὸ εὐτυχοῦν ὑπ᾽ εὐταξίας βεβαιό- 
τερον γίγνεσϑαι ἐνόμιξον. καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰ μά- 
λιστα τούς τὲ προσπεσόντας σφίσι πολέμους κράτιστα 
διήνεγκαν καὶ τὰ σφέτερα τά τε τῶν συμμάχων ἄριστα 
ἐπολίτευσαν. ΜΝ 1". 
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ὅτι Ζημήτριος ἔκ τε τῆς τοῦ Πίννου ἐπιτροπεύ- 
σεως καὶ ἐκ τοῦ τὴν μητέρα αὐτοῦ Τρίτευταν τῆς 
Τεύτας ἀποθανούσης γῆμαι ἐπαρϑεὶς τοῖς τε ἐπιχω- 
ρίοις ἐπαχϑὴς ἦν καὶ τὰ τῶν πλησιοίκων ἐκακούργει. 
καὶ ἐδόκει γὰρ τῇ τῶν Ρωμαίων φιλίᾳ ἀποχρώμενος 
ἀδικεῖν αὐτούς, αἰσϑόμενοι τοῦτο μετεπέμψαντο αὐ- 
τόν. ὡς δὲ οὐχ ὑπήκουσεν, ἀλλὰ καὶ τῆς συμμαχίέ- 
δος σφῶν ἥπτετο, ἐστράτευσαν ἐπ᾽ αὐτὸν ἐν τῇ Ισσῃ 
ὄντα. Υ᾽ ἡ. 593. 

ὅτι ὅσοι ἐντὸς τῶν Δλπεων ἐνέμοντο τοῖς Καρ- 
χηδονίοις συνεπανέστησαν. οὐχ ὅτι τοὺς Καρχηδο- 
νίους ἀντὶ τῶν Ῥωμαίων ἡγεμόνας ἀνθῃροῦντο, ἀλλ᾽ 

ὅτε τὸ μὲν ἄρχον σφῶν ἐμίσουν, τὸ δὲ ἀπείρατον 
ἠγάπων. ἕκαστον τῶν μὲν δὴ τότε ἐϑνῶν σύμμαχον 
τοῖς Καρχηδονίοις ἐπὶ τοὺς Ρωμαίους ὑπήρξαν᾽ πρὸς 

ἅπαντας ὡς εἰπεῖν αὐτοὺς ἰσοστάσιος ὁ ̓Αννίβας ἐγέ- 
νετο᾽ συνεῖναί τὲ γὰρ ὀξύτατα καὶ ἐκφροντίσαι πάνϑ᾽ 
ὅσα ἐνεθυμεῖτο ἐδύνατο. καίτοι πέφυκεν ὡς πλή- 
ϑει τὸ μὲν βέβαιον ἐκ βραδυτῆτος, τὸ δ᾽ ὀξύρροπον 
ἐκ τάχους διανοίας ὑπάρχειν. τελεστικώτατός τε γὰρ 
ἐκ τοὺ οὑπογυωτάτου καὶ διαρκέστατος ἐς τὸ φερεγ- 
γυώτατον ἦν᾽ τό τε ἀεὶ παρὸν ἀσφαλῶς διετέϑετο 
καὶ τὸ μέλλον ἰσχυρῶς (προεσκύπ)ει, βουλευτής τε 
τοῦ συνήϑους ἱκανώτατος καὶ εἰκαστὴς τοῦ παρα- 
δόξου ἀκριβέστατος γενόμενος, ἀφ᾽ ὧν τό τε ἤδη 
προσπῖπτόν οἱ ἑεοιμότατα καὶ [δ᾽] ὅτι τάχιστα καϑέ- 
στατο. καὶ τὸ μέλλον αὖ πάλιν τοῖς λογισμοῖς προ- 
λαμβάνων ὡς καὶ παρὸν διεσκύόπει. ἐκ τούτου καὶ 
τοῖς καιροῖς ἐπὶ πλεῖστον ἀνθρώπων καὶ τοὺς λόγους 
καὶ τὰς πράξεις ἐφήρμοξεν. ἅτε καὶ ἐν τῷ ὁμοίῳ τό 

04, 1. καίτοι --- ὑπάρχειν ϑυϊάδδβ γν. ὡς ἐπέπαν εἰ τρισκαι- 
δεκατω. 
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τε ὑπάρχον καὶ τὸ ἐλπιξόμενον ποιούμενος. ἐδύνατο 
δὲ ταῦϑ᾽ οὕτω πράττειν, ὅτι πρὸς τῇ τῆς φύσεως 
ἀρετῇ καὶ παιδείᾳ πολλῇ μὲν Φοινικικῇ κατὰ τὸ πά- 
τριον, πολλῇ δὲ καὶ Ἑλληνικῇ ἤσκητο, καὶ προσέτι 
καὶ μαντικῆς τῆς διὰ σπλάγχνων ἠπίστατο. Μ ρ. 187 
εἱ 38 πρὸς τῇ --- ἠπίστατο Υ᾽ ῥ. 593. 

τοιοῦτος οὖν δή τις τὴν ψυχὴν γενόμενος ἀντίρ- 
ροπον καὶ τὸ σώμα, τὰ μὲν φύσει τὰ δὲ καὶ διαίτῃ, 
παρεσκεύαστο, ὥσϑ'᾽ ὅσα ἐνεχειρίξετο ῥαδίως κατερ- 
γάξεσϑαι. κοῦφόν τε γὰρ καὶ ἐμβριϑὲς ὅτι μάλιστα 
αὐτὸ εἶχε, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ϑεῖν καὶ συνίστασϑαι 
ἱππεύειν τε ἀνὰ κράτος ἀσφαλῶς ἐδύνατο. καὶ οὔτε 
πλήϑει ποτὲ τροφῆς ἐβαρύνετο οὔτε ἐνδείᾳ ἔκαμνεν, 
ἀλλ᾽ ἐν ἴσῳ καὶ τὸ πλέον καὶ τὸ ἔλαττον, ὡς καὶ αὖ- 
ταρκες ἑχάτερον, ἐλάμβανεν. ταῖς τε ταλαιπωρίαις 
ἰσχυρίξετο. καὶ ταῖς ἀγρυπνίαις ἐρρώννυτο. 

οὕτως οὖν δὴ καὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος 
ἔχων τοιᾷδε τῇ τῶν πραγμάτων διαχειρίσει ἐπίπαν 
ἐχρῆτο. τούς τὲ γὰρ πολλοὺς ἐς μόνον τὸ συμφέρον 
σφίσι πιστοὶ ς ὁρῶν ὄντας, αὐτός τε τοῦτον τὸν τρό- 
πον αὐτοῖς προσεφέρετο καὶ ἐς ἐκείνους ταὐτὸν ὑπ- 
ὥπτευεν, ὥστε πλεῖστα μὲν ἀπατήσας τινὰς κατορϑῶ- 
σαι, ἐλάχιστα δὲ ἐπιβουλευϑεὶς σφαλῆναι. καὶ πολέ- 
μον πᾶν τὸ πλεονεκτεῖν δυνάμενον καὶ ἐν τοῖς ὀϑνείοις 
καὶ ἐν τοῖς ὁμοφύλοις ὁμοέως ἡγούμενος, οὐκ ἀνέμενε 
τοῖς ἔργοις τὴν διάνοιαν αὐτῶν ἐκμανϑάνειν, ἀλλ᾽ ὡς 
καὶ βουλομένους σφᾶς ἀδικεῖν ὅτε δύναιντο τραχύτατα 
μετεχειρίζετο, προποιῆσαί τέ τι μᾶλλον ἢ προπαϑεῖν 
ἄμεινον ἡγεῖτο, καὶ ἐφ᾽ ἑαυτῷ τοὺς ἄλλους, ἀλλ᾽ οὐκ 
ἐφ᾽ ἑτέροις ἑαυτὸν εἶναι ἠξίου. τό τε σύμπαν εἰπεῖν, 
τῇ φύσει τῶν πραγμάτων, ἀλλ᾽ οὐ τοῖς ἐς “φήμην 
αὐτῶν εὐδοκιμοῦσιν, ὁσάκις γε μὴ κατ᾽ αὐτὸ καὶ 
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ἄμφω συνέπιπτε, προσέκειτο. καὶ μέντοι καὶ ἐτίμα 
καϑ᾿ ὑπερβολὴν ὅτου δέοιτο᾽ δούλους τε γὰρ τοῦ 
τοιούτου τοὺς πλείστους ἡγεῖτο εἶναι, καὶ κινδυνεύειν 
ἐπ᾿ αὐτῷ καὶ παρὰ τὸ συμφέρον σφίσιν ἐθέλοντας 
ἑώρα. καὶ διὰ ταῦτα καὶ τῶν κερδῶν καὶ τῶν ἄλ- 
λων τῶν ἡδίστων αὐτὸς μὲν πολλάκις ἀπείχετο, ἐκεί- 
νοις δὲ ἀφϑόνως μετεδίδου, καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ κοινω- 
νούς σφας καὶ τῶν πόνων οὐκ ἀκουσίους ἐχτᾶτο. καὶ 
τούτοις μὲν οὐχ ὅπως ἰσυδίαιτος ἀλλὰ καὶ ἰσοκίνδυ- 
νος ἐγίγνετο, πάνϑ᾽ ὅσα ἀπήτει παρ᾽ αὐτῶν πρῶτος 
ἐχπονούμενος᾽ οὕτω γὰρ καὶ ἐκείνους ἀπροφασίστως 
καὶ προϑύμως, ἅτε μήτε τοῖς λόγοις αὐτοῦ προσέχον- 
τας, σύμπαντα οἱ συμπράξειν ἐπίστευε᾽ πρὸς δὲ δὴ 
τοὺς ἄλλους πολλῷ τῷ φρονήματι ἀεὶ ἐχρῆτο ὥστε 
τοὺς μὲν εὔνοιαν αὐτοῦ τοὺς δὲ δέος ἔκ τε τοῦ ὁμο- 
διαίτου καὶ ἐκ τοῦ ὑπέρφρονος παμπληϑεῖς ἔχειν. ἐξ 
οὗπερ καὶ τὰ μάλιστα τό τε ὑπερέχον κολούειν καὶ 
τὸ ταπεινούμενον ἐξαίρειν. καὶ τῷ μὲν ὄκνον τῷ δὲ 
ϑάρσος. ἐλπίδα τε καὶ ἀπόγνωσιν ὑπὲρ τῶν μεγίστων 
δι᾿ ἐλαχίστου πᾶσιν οἷς ἐβούλετο ἐμποιεῖν ἐδύνατο. 

καὶ ὅτι ταῦτ᾽ οὐκ ἄλλως περὶ αὐτοῦ λέγεται ἀλλ᾽ 
ἀληϑῆ παραδέδοται. τεκμηριοῖ τὰ ἔργα. τῆς τε γὰρ 
Ἰβηρίας πολλὰ διὰ βραχέος προσεκτήσατο, καὶ τὸν 
πόλεμον ἐκεῖϑεν διὰ τῶν Γαλατῶν. οὐχ ὅτι ἀσπόν- 
δων ἀλλὰ καὶ ἀγνώστων οἵ τῶν πλείστων ὄντων. ἐς 
τὴν Ἰταλέαν ἐσήγαγε. τάς τε Ἄλπεις πρῶτος ἀνθρώ- 
πῶν τῶν οὐκ Εὐρωπαίων, ὅσα γε ἡμεῖς ἴσμεν, σὺν 
στρατῷ διέβη, καὶ ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν Ρώμην ἐπεστρά- 
τευσε, τά τε συμμαχικὰ αὐτῆς ὀλίγου πάντα, τὰ μὲν 
βίᾳ τὰ δὲ καὶ πείθων, ἀπέρρηξε. καὶ ταῦτα μέντοι 
αὐτὸς καϑ' ἑαυτὸν ἄνευ τοῦ κοινοῦ τῶν Καρχηδο- 
νέων κατέπραξεν. οὔτε γὰρ τὴν ἀρχὴν ὑπὸ τῶν οἴκοι 
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τελῶν ἐξεπέμφϑη. οὔϑ᾽ ὕστερον μεγάλης τινὸς βοη- 
ϑείας παρ᾽ αὐτῶν ἔτυχε᾽ τῆς γάρ τοι δόξης τῆς τε 
ὠφελείας οὐκ ἐλάχιστα ἀπολαύσειν ἀπ᾽ αὐτοῦ μέλ- 
λοντες, μὴ ἐγκαταλιπεῖν αὐτὸν δόξαι μᾶλλον ἢ συν- 
αέρεσϑαι ἔν τινι ἰσχυρῶς ἠϑέλησαν. ΥΥ ῥ. 593. 

ὅτι ἡ μὲν εἰρήνη καὶ πορίξει χρήματα καὶ φυ- 
λάσσει, ὁ δὲ δὴ πόλεμος καὶ ἀναλίσκει καὶ διαφϑεέρει. Ὁ 

ΜΡ. 188. 

ὅτι πέφυκε πᾶν τὸ ἀνθρώπειον δεσπόξειν τε ἐπι- 
ϑυμεῖν τῶν ὑπεικόντων καὶ τῇ παρὰ τῆς τύχης ῥοπῇ 
κατὰ τῶν ἐθελοδουλούντων χρῆσϑαι. ΜΊΡ. 

ἀλλ᾽ ἡμῖν οἵ τε εἰδότες αὐτὰ καὶ πεπειραμένοι 
αὐτῶν ἐξαρκεῖν ὑμῖν πρὸς ἀσφάλειαν τήν τὲ ἐπιεί- 
κδιαν καὶ τὴν φιλανϑρωπίαν νομίξετε᾽ καὶ ὅσα ἂν ἣ 
λαϑόντες ἢ ἐξαπατήσαντες ἡμᾶς καὶ κομισάμενοι δί- 
καιον εν... με... τέϑεσϑαι μήτε παρορμᾶσϑαι μήτε 
προσαλλάττεσϑαι μήτε ἀμύνασϑαι. καὶ μέντοι καὶ 
ὅτι οὐδέπω ... λογίσασϑαι τοῦὔϑ'᾽ ὅτι τὰ τοιαῦτα πρὸς 

μὲν ἀλλήλους ὀρϑώς ὑμῖν ἔχει ποιεῖν, πρὸς δὲ Καρ- 
χηδονέους ἀνθρωπίνως καὶ καλῶς τοῖς μὲν γὰρ πο- 
λίταις καὶ πράως καὶ πολιτικῶς χρῆσϑαι. κἂν παρα- 
λόγως τις σωϑῇ, ἡμέτερόν ἐστιν, τοῖς δὲ δὴ πολε- 
μίοις ἀφαλῶς᾽ οὐ γὰρ ἐξ ὧν ἂν σφαλῶμεν φεισάμε- 
νοι αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν ἂν κρατήσωμεν κολούσαντες 
αὐτοὺς σωϑησόμεϑα. Ν μ. 188. 

ὅτι ὁ μὲν πόλεμος καὶ τὰ οἰκεῖά τισι σώξει καὶ 
τὰ ἀλλότρια προσκτᾶται, ἡ δ᾽ εἰρήνη οὐχ ὅπως τὰ 
πορισϑέντα δι᾽ ἐκεῖνον ἀλλὰ καὶ ἑαυτὴν προσαπόλ- 
λυσιν. ΜΊΡ. οἱ ρ. 541. 

ὅτι αἰσχρόν ἐστι πρὸς τὰ ἔργα πρὸ τῶν λόγων 
τῶν περὶ αὐτῶν χωρεῖν, ἐν ᾧ κατορϑώσαντες μὲν 

΄ 
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εὐτυχηκέναι μᾶλλον ἢ καλῶς βεβουλεύσϑαι δόξετε, 
σφαλέντες δὲ τὴν σκέψιν ἀπρονοήτως ὅτε οὐδὲν ὄφε- 
λος πεποιῆσϑαι. καὶ μέντοι καὶ ἐκεῖνο τίς οὐκ οἶδεν, 
τι τὸ μὲν ἐπιτιμῆσαί τι καὶ κατηγορησαίτινων προσ- 
πολεμησάντων ποτὲ ἡμῖν ῥᾷστόν που καὶ παντός ἐστι, 
τὸ δ᾽ αὖ τῇ πόλει συμφέρον οὐ πρὸς ὀργὴν ὧν πε- 
ποιήκασί τινες. ἀλλὰ πρὸς τὸ χρήσιμον αὐτῆς εἰπεῖν 
τῇ τοῦ συμβούλου τάξει προσήκει: μὴ παρόξυνε πρό- 
τερον ἡμᾶς, ὦ “έντουλε. μηδ᾽ ἀνάπειϑε πολεμήσαι 
πρὶν ὅτι καὶ συνοίσει τοῦϑ᾽ ἡμῖν ἐπιδεῖξαι. σκοπῶν 
τά τε ἄλλα καὶ μάλισϑ᾽ ὅτι οὐχ ὁμοίως ἐνταυϑοῖ τε 
περὶ τῶν τοῦ πολέμου πραγμάτων λέγεται καὶ ἐν αὐ- 
τοῖς τοῖς ἔργοις πράττεται. ΝΜ ρ. 189. ᾿ 

συχνοὺς γὰρ αἱ συμφοραὶ διορϑοῦσι, καὶ πολλοὶ 
καλῶς αὐταῖς χρησάμενοι κρεῖττον ἀπαλλάσσουσι τῶν 
εὖ καὶ τελείως πραττόντων καὶ δι᾿ αὐτὸ καὶ ὕβρι- 
ξόντων᾽ δοκεῖ γάρ πως ἡ κακοπραγία μέρος οὐκ ἐλά- 
χιστον ἔχειν ὠφελείας. ὅτι μήτε ἐκφρονεῖν τοὺς ἀν- 
ϑρώπους μήτε ἐξυβρίξειν ἐᾷ. κράτιστον; μὲν γάρ ἐστι 
φύσει πρὸς πάντα τὰ ἀμείνονα τετράφϑαι, καὶ τῆς 
ἐπιϑυμέας μέτρον μὴ τὴν ἐξουσίαν ἀλλὰ τὸν λογισμὸν 

ποιεῖσϑαι" ἂν δέ τις ἀδυνατῇ στέργειν τὸ κρεῖττον, 
λυσιτελεῖ αὐτῷ καὶ ὦ ἄκοντι σωφρονεῖν; ὥστε ἐν εὐ- 
δαιμονίᾳ καὶ τὸ μὴ πάντα εὖ πράττειν τίϑεσϑαι. 
ΝΜ. 542. 

φυλάξασϑαι χρὴ μὴ καὶ αὖϑίς τι τῶν ὁμοίων 
παϑεῖν᾽ ὅπερ που καὶ μόνον ἂν τις ἐκ τῶν συμφο- 
ρῶν ὠφεληϑείη᾽ αἵ μὲν γὰρ εὐπραγίαι σφάλλουσιν 

ἔστιν ὅτε τοὺς ἀπερισκέπτως τι δι᾽ αὐτὰς ἐλπίσαντας 
ὡς καὶ αὖϑις κρατήσοντας, τὰ δὲ δὴ πταίσματα ἀναγ- 
κάξει πάντα τινὰ ἐξ αὐτῶν ὧν πεπείραται καὶ τοῦ 
μέλλοντος ἀσφαλῶς προορᾶσϑαι. Ν ΙΡ. οἱ ρ. 189. 
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ὅτι οὐκ ἔστι σμικρὸν οὔτε πρὸς τὴν παρὰ τῶν 
ϑεῶν εὔνοιαν οὔτε πρὸς τὴν παρὰ τῶν ἀνθρώπων 
εὐδοξίαν τὸ μὴ δοκεῖν πολεμοποιεῖν, ἀλλ᾽ ἀναγκά- 
ξεσϑαι τοὺς ὑπάρξαντας ἀμύνασϑαι. ΜΝ ρ. 189. 

τοιούτων δή τινων ἐπ᾽ ἀμφότερα λεχϑέντων ἔδοξέ 
σφισι παρασκευάξεσϑαι μὲν ὡς καὶ πολεμήσουσι. μὴ 
μέντοι τούτο ψηφίσασϑαι, ἀλλὰ πρέσβεις ἐς τὴν Καρ- 
χηδόνα πέμψασι τοῦ ᾿ἀννίβου κατηγορῆσαι, καὶ εἰ 
μὲν μὴ ἐπαινοῖεν τὰ πραχϑέντα ὑπ᾽ αὐτοῦ, δικάσαι, 
εἰ δ᾽ ἐς ἐκεῖνον ἀναφέροιεν αὐτά, ἐξαίτησιν αὐτοῦ 
ποιήσασϑαι. κἂν μὲν ἐκδῶσιν αὐτόν, εἰ δὲ μή. τὸν 
πόλεμόν σφισιν ἐπαγγεῖλαι. Μ ρ. 190. 

ὅτι ὡς οὐδὲν σαφὲς οἵ Καρχηδόνιοι τοῖς πρέσβε- 
σιν ἀπεκρίναντο, ἀλλὰ καὶ ἐν ὀλιγωρίᾳ αὐτοὺς ἐποι- 
οὔντο, ὁ Φάβιος ὁ Μάρκος τᾶς τε χεῖρας ὑπὸ τὸ ἵμά- 
τιον ὑπέβαλε καὶ ὑπτιάσας αὐτὰς ἔφη “ ἐγὼ μὲν ἐν- 
ταῦϑ', ὦ Καρχηδόνιοι, καὶ τὸν πόλεμον καὶ τὴν εἰ- 
ρήνην φέρω, ὑμεῖς δ᾽ ὁπότερον βυτῶν βούλεσϑε 
ἄντικρυς ἔλεσϑε." ἀποκριναμένων δὲ πρὸς τοῦτο καὶ 
τότε αὐτῶν αἵρεῖσϑαι μὲν μηδέτερον, δέχεσϑαι δὲ 
ἑτοίμως ὁπότερον ἄν σφισι καταλίπωσι, τὸν πόλεμον 
αὐτοῖς ἐπήγγειλεν. Μ ῚΡ. 

ὅτι οἷ Ρωμαῖοι Ναρβωνησίους πρὸς συμμαχίαν 
ἐκάλουν᾽ οἱ δὲ οὔτε τι πρὸς τῶν Καρχηδονέων κα- 
κὸν οὔτ᾽ αὖ πρὸς τῶν Ῥωμαίων ἀγαϑόν. ὥστε τοῖς 
μὲν πολεμῆσαι. τοῖς δὲ ἀμῦναι, πεπονθέναι πώποτε 
ἔφασαν. καὶ πάνυ δι᾽ ὀργῆς αὐτοὺς ἔσχον, ἐπικα- 
λοῦντές σφισιν ὅτι πολλὰ καὶ δεινὰ τοὺς ὁμοφύλους 
αὐτῶν ἐδεδράκεσαν. Ν ἰβ. 

Δίων δὲ Κοκκειανὸς τοὺς Ναρβωνησίους Βέβρυ- 
κας λέγει, γράφων οὕτω “τῶν πάλαι μὲν Βεβρύκων 
νῦν δὲ Ναρβωνησίων ἐστὶ τὸ Πυρήναιον ὄρος. τὸ 
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δὲ ὅρος τοῦτο χωρίξει Ἰβηρίαν καὶ Γαλατίαν." 15. 
ΤχείΖ. δὰ Πγοορν. 516. Οοηΐ. ΖομᾶΓδ5 ρΡ. 177, 8. 

ὅτε ἀπὸ τοιαύτης φησὶν ὁ Ζίων ἐκεῖϑεν ἤδη Ὁ 
προσδοκίας Ῥωμαίους καὶ Καρχηδυνίους καϑίστασϑαι 

μέγιστον τῇ γνώμῃ τὸ διάφορον ἐφ᾿ τὴν τοῦ πολέμου 
διαχείρισιν εἰληφότας. τό τε γὰρ εὔελπι πρὸς εὐϑυ- 
μίαν πάντας ἀνθρώπους ἄγει καὶ προϑυμοτέρους τε 
αὐτοὺς καὶ ἐχεγγυωτέρους πρὸς πίστιν τοῦ κρατῆσαι 
παρέχεται, καὶ τὸ δύσελπι ἔς τε ἀϑυμίαν καὶ ἐς ἀπό- 
γνῶσιν ἐμβαλὸν καὶ τὴν ῥώμην τῆς εὐψυχίας ἀφαι- 
θεῖται. ΝΗ. 131. 

οἷά που οὖν φιλεῖ τά τε διὰ πλείστου καὶ τὰ ἐν 
ἀγνωσίᾳ ὄντα πολλοὺς ἐκταράσσειν, δέος τοῖς Ἴβηρ- 
σιν οὐκ ἐλάχιστον ἐνεποίει. τὸ γάρ τοι πολὺ τοῦ ὁμέ- 
λου. τὸ μὴ ἀπ᾽ οἰκείας τινὸς αἰτίας, ἀλλ᾽ ἐν συμμα- 
χίας λόγῳ στρατευόμενον, ἐπὶ τοσοῦτον ἔρρωται ἐφ᾽ 
ὅσον ἂν ὠφεληϑήσεσϑαί τι ἀκινδύνως ἐλπίσωσιν᾽ 
ὅταν δὲ δὴ ἐγγὺς τῶν ἀγώνων γένωνται, τάς τε ἐλ- 
πέδας τῶν κερδῶν ἐξίστανται καὶ τὰς πίστεις τῶν 
ὑποσχέσεων ἐγκαταλείπουσι. καὶ τὸ μὲν πλεῖστον 
ταῖς γνώμαις. ὡς καὶ πάντῃ πάντως κατορϑώσοντας, 
λαβεῖν εἰ δ᾽ οὖν τι καὶ σφαλεῖεν., ἐλάχιστον αὐτὸ 
πρὸς ἃ ἀντήλπιξον νομίζειν. Ν ἰδ". 

ὅτι ἐπεὶ τῷ πλήϑει τοῦ στρατοῦ τοῦ ᾿ἀννίβδυ 
οὐδὲν τῶν παρασκευαζομένων ἐξήρκει. ... καί τινος 
αὐτῷ διὰ τοῦτο γνώμην δόντος ταῖς τῶν ἐναντίων 
σαρξὶ τοὺς στρατιώτας σιτίξειν, τὸ μὲν πρᾶγμα οὐκ 
ἐδυσχέραινε, φοβεῖσϑαι δὲ ἔφη μήποτε τοιούτων 
σωμάτων ἀπορήσαντες ἐπ᾽ ἀλληλοφαγίαν μκυρώμω 
Ν᾿". 

ὅτι ̓ Αννίβας πρὶν ἔργου ἔχεσϑαι συγκαλέσας τοὺς ὁ 

στρατιώτας παρήγαγε τοὺς αἰχμαλώτους οὗς κατὰ τὴν 556 

ὲφ 

ῷ- 
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ὁδὸν εἰλήφει, καὶ ἐπύϑετο αὐτῶν πότερα δεδέσϑαι 
τε ἐν πέδαις καὶ δουλεύειν κακῶς ἢ μονομαχῆσαι ἀλ- 
λήλοις. ὥστ᾽ ἀφεϑῆναι προῖκα τοὺς νικήσαντας, ἐϑέ- 
λοιεν. ἐπειδή τε τοῦϑ᾽ εἵλοντο, συνέβαλεν αὐτοῦς. 
καὶ μαχεσαμένωϑ᾽ σφῶν εἶπεν “ἡ εἶτ᾽ οὐκ αἰσχρόν, ὦ 
ἄνδρες στρατιῶται. τούτους μὲν τοὺς ὑφ᾽ ἡμῶν ἕα- 
λωκότας οὕτω πρὸς τὴν ἀνδρείαν ἔχειν ὥστε καὶ 
ἀποθανεῖν ἀντὶ τοῦ δουλεῦσαι ἐπιϑυμήσαι, ἡμᾶς δ᾽ 

ὀκνῆσαι πόνον τινὰ καὶ κίνδυνον ὑπὲρ τοῦ μὴ. ὑπ- 
ακούειν ἑτέρων καὶ προσέτι καὶ ἄρχειν ἤλλων ὑπο- 
στῆναι; ΒΜ . 192. 

ὅσα ἐλαττωϑέντες ποτὲ ὑπὸ τῶν πολεμίων ἐπά- 
ϑομεν, ταῦτα νικήσαντες αὐτοὺς ἀντιδράσομεν᾽ εὖ 
γὰρ ἴστε, κρατήσαντες μὲν πάντων ὧν λέγω τευξό- 
μέθα. κρατηϑέντες δὲ οὐδὲ τὴν διαφυγὴν ἀσφαλὴ 
σχήσοβϑθδν᾽ τοῦ τε γὰρ κρατήσαντος τὸ πᾶν παρα- 
χρῆμα φίλιόν ἐσΐι, κἂν μισοῦν αὐτὸ τυγχάνῃ. καὶ 
τὸ νικηϑὲν οὐδεὶς οὐδὲ τῶν οἰκείων ἔτι ϑεραπεύει. 
ΜΡ. 548 οἱ ἰπ46 ἃ τοῦ κρατήσαντος Ρ. 192. 

ὅτι τὸ ἅπαξ προσπταῖσαν πρός τινας ἀεί τε δυσω- 
πεῖταί σφας καὶ ϑαρρεῖν οὐκέτι τολμᾷ. προπετὲς γάρ 
τι καὶ δειλὸν καὶ ἄπιστον φύσει πᾶν τὸ Γαλατικὸν 
γένος ἐστίν ὥσπερ γὰρ ἑτοίμως ϑρασύνεται πρὸς 
τὰς ἐλπίδας. οὕτως ἑτοιμότερον φοβηϑὲν ἐχπλήττε- 
ται πιστότερον τ᾽ οὐδὲν τοῖς. .. ἄλλους ἀνθρώπους, 
ἐκδιδάξει τε μηδέποτε τ τὴν ᾿Ιταλέαν ... τολμ... 
Μ ρ». 192. 

ὅτι πολλὰ τέρατα τὰ μὲν ὡς ἀληϑῶς συμβάντας 
; τὰ δὲ καὶ ματαίως ϑρυλούμενα ἑἐλογοποιήϑη᾽ ὅταν 
γάρ τινεᾷ᾽ ... ἰσχυρῶς φοβηϑῶσιν καί σφισι καὶ ἐκ 
τοῦ νεώτερον ... δειχϑῆ. πολλάκις ἕτερον φαντάζξε- 
ται κἂν ἅπαξ τι καὶ ἐχείνων πιστευϑῇ. προπετῶς 

ι 
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ἤδη καὶ ... οὖν αἵ ϑυσίαι καὶ τἄλλα ὅσα πρός τε 
τὴν ... νοῦ σφίσιν ἄκεσιν καὶ πρὸς τὴν τοὺ ὑπὸ... 
εἰώϑασι ποιεῖν ἐγίγνετο. ἀλλὰ ... τοιούτοις παρὰ τὸ 
κρεῖττον ἐλπίξοντες πιστεῦσαι" καὶ τότε εἰ καὶ μᾶλ- 
λον διὰ τὸ τοῦ προσδοκωμένου κινδύνου μέγεϑος 
ἐνόμιξον. ὅτι καὶ τὸ τραχύτατον αὐτῶν ... ἡττηϑή- 
σεσϑαι. Μ . 192. 

ὅτι οἵ δικτάτωρα ... τὴν, ἀγαπῶντες εἰ αὐ(τοὶ 
μόνοι σωϑεῖεν ΖοηᾶΓα5 Ρ. 190, 11). ἐγένοντο, οὐδὲ 

. οὐδὲ ... πυϑόμενοι ὃὲ τὸν ᾿ἀννίβαν τῆς τε ἐπὶ 

τὴν Ῥώμην ὁδοῦ ἀποτετράφϑαι καὶ" ἐς “Καμπανίαν 
ὡρμῆσϑαι, τότε δὲ καὶ ἐκείνοις ιωπῶς μήτε ἑκούσιοι 
μήτε βιασϑέντες μετάστασιν ἐς ἀσφάλειαν ἐποιήσαντο. 
Ν ρν. 193. 

ὅτι ὁ Φάβιος δι᾽ ἀαφαλείας μάλλον ἢ διὰ κινδύ- 
νῶν προσήδρευε το... συμβαλεῖν ἀνδράσι χειροτέχ- 
ναις τοῦ πολέμου οὖσιν ἐτόλμα, καὶ ἐν, πολλῇ περιωπῇ 
τὴν τῶν στρατιωτῶν σωτηρίαν, ἄλλως τε καὶ διὰ πὴν 
τῶν πολιτῶν ὀλιγανϑρωπίαν, ἐποιεῖτο, συμφορὰν οὗ 
τὸ μὴ φϑεῖραι τὰ τῶν ἐναντίων ἀλλὰ τὸ τῶν οἰκείων 
ἀποβαλεῖν μεγάλην εἶναι νομίξων᾽ ἐκείνους μὲν γὰρ 
τῇ περιουσία τοῦ πλήϑους κἂν ἀνδᾶκινδυνεύσαί ποτε 
σφαλέντας ἡγεῖτο, αὐτοῦ δ᾽ εἰ καὶ τὸ βραχύτατον 
πταίσειεν; ἐν παντὶ κακοῦ, οὐ πρὸς τὸν ἀριϑμὸν τῶν 
τότε ἀποθανόντων ἀλλὰ πρὸς τὸ μέγεϑος τῶν πρὶν 

παϑημάτων, γενήσεσϑαι ἐλογίξετο" τοῖς μὲν γὰρ ἀκε- 
ραίοις πράγμασι καὶ τὰ δεινότατα ῥαδίως πολλάκις 
τοὺς ἀνθρώπους ὑφίστασϑαι., τοὺς δὲ προκεκμηκό- 

τας καὶ τὰ βραχύτατα κακοῦν ἔλεγεν. καὶ διὰ τοῦτο 
καὶ τοῦ υἱέος συμβουλεύοντός πότε αὐτῷ ἀποκινδυ- 
νεῦσαι, καὶ πρὸς αὐτὸν εἰπόντορ. ὅτι οὐκ ἂν πλείους 
ἑκατὸν ἀνδρῶν ἀπόλοιντο, οὔτε ἐπείσϑη, καὶ προσ- 
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ανήρετο αὐτὸν εἰ καὶ αὐτὸς ἂν ἐθελήσειεν τῶν ἕκα- 
τὸν ἀνδρῶν γενέσθαι. Ν ἸΡ. οἱ ροβίγεοιηᾶ Ρ. 544. 

ἔγκλημα γὰρ ἔχω οὐχ ὅτι προπετῶς ἐς τὰς μάχας 
χωρῶ, οὐδ᾽ ὅτι διὰ κινδύνων στρατηγῶ, ἵνα πολ- 
λοὺς μὲν τῶν στρατιωτῶν ἀποβαλών, πολλοὺς δὲ καὶ 
τῶν πολεμίων ἀποκτείνας αὐτοκράτωρ τε ὀνομασϑῶ 
καὶ τὰ ἐπινίκια πέμψω, ἀλλ᾽ ὅτι βραδύνω καὶ ὅτι 
μέλλω καὶ ὅτι τῆς σωτηρίας ὑμῶν ἰσχυρῶς ἀεὶ προο- 
ρῶμαι. Μη. 542. 

πῶς μὲν γὰρ οὐκ ἄτοπον τά τε ἔξω καὶ τὰ πόρρω 
πραττόμενα προϑυμεῖσϑαι ἡμᾶς κατορϑῶσαι πρὸ τοῦ 
τὴν πόλιν αὐτὴν ἐπανορϑῶσαι; πῶς δ᾽ οὐ σχέτλιον 
τῶν πολεμίων σπουδάξειν κρατῆσαι πρὸ τοῦ τὰ σφέ- 
τερα εὖ ϑέσϑαι; Ν υ. 543. 

ἔχει γάρ τι πικρὸν ὁ τῆς ἀληϑείας λόγος, ἐπει- 
δάν τις ἀκράτῳ παρρησίᾳ χρώμενος μεγάλων ἀγαϑῶν 
προσδοκίαν ἀφαιρῆται. τὰ δὲ προσηνῆ καὶ ψευδὴ 
πείϑει τοὺς ἀκούοντας. ΝΜ Ρ. 544 οἱ [08ΠΠη658 ΠδπηΊ880. 

ῬάγΓΆ 116]. ροϑί δίον. Εο]. νοὶ]. 2, ρ. 774 δα. (αἰβῖ., ΕἸΟΓ. 

γ0]. 4, Ρ. 248, 21 εἀ. Μείποκ. 

ὅτι οἵ Καρχηδόνιοι οὐχ ὅπως αὐτεπαγγελτοί τι 
τῷ ᾿ἀννίβα ἔπεμψαν, ἀλλ᾽ ἐν γέλωτι αὐτὸν ἐποιοῦντο 
ὅτι τε εὖ πράττειν καὶ ὅτι πολλὰ κατορϑοῦν ἀεί ποτε 
γράφων σφίσι καὶ χρήματα καὶ στρατιώτας παρ᾽ αὖ- 
τῶν ἥτει, λέγοντες μηδὲν ὁμολογεῖν τὰς αἰτήσεις 
αὐτοῦ ταῖς κατορϑώσεσι᾽ τοὺς γὰρ κρατοῦντας προσ- 
ἥκειν καὶ τῷ παρόντι στρατεύματι ἀρκεῖσϑαι καὶ χρή- 
ματα οἴκαδε πέμπειν, ἀλλ᾽ οὐχ ἕτερα πρὸς ἑαυτῶν 
προσεπαιτεῖν. Μ κ. 194. 

ὅτι ᾿άἀννίβας ἤτοι χαριξόμενος τῷ Φαβίῳ ὡς καὶ 
ἐπιτηδείῳ σφίσιν ὄντι, ἢ καὶ ἐπὶ διαβολῇ αὐτοῦ, οὐ- 
δὲν τῶν προσηκόντων οἱ κατέδραμεν. καὶ διὰ τοῦτ᾽ 
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ἀντιδόσεως τῶν αἰχμαλώτων τοῖς Ρωμαίοις πρὸς τοὺς 
Καρχηδονίους, ὥσϑ᾽ ὁποτέρων ἂν πλείους εὑρεϑῶ- 
σιν ἀπολυτρωϑῆναί σφας, γενομένης, καὶ τῶν Ῥω- 
μαίων μὴ βουληϑέντων αὐτοὺς ἐκ τοῦ δημοσίου λυ- 
τρώσασϑαι, τὰ χωρία ὃ Φάβιος ἀποδόμενος τὰ λύτρα 
αὐτοῖς ἐχαρίσατο. καὶ διὰ τοῦτο αὐτὸν μὲν οὐκ ἔπαυ- 
σαν. τῷ δὲ ἱππάρχῳ τὴν αὐτήν οἵ ἐξουσίαν ἔδωκαν, 
ὥστ᾽ ἀμφοτέρους ἅμα ἀπὸ τῆς ἴσης ἄρχειν, καὶ ὁ 
μὲν Φάβιος οὐδεμίαν, ὀργὴν οὔτε τοῖς πολίταις οὔτε 
τῷ Ῥούφῳ ἔσχε᾽ τῶν τε γὰρ ἀνϑρωπίνων πραγμά- 
τῶν συνεγίνωσκεν αὐτοῖς, καὶ ἀγαπητὸν ἐποιεῖτο εἰ 
καὶ ὁπωσοῦν περιγένοιντο. τὸ γὰρ κοινὸν σώξεσϑαι 
καὶ κρατεῖν, ἀλλ᾽ οὐκ αὐτὸς εὐδοξεῖν ἤϑελεν, τήν τε 

ἀρετὴν οὐκ ἐν τοῖς ψηφίσμασιν ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἑκάστου 
ψυχῇ εἶναι, καὶ τὸ κρεῖττον τό τὲ χεῖρον οὐκ ἀπὸ 
δόγματός τινι ἀλλ᾽ ἐκ τὴς αὐτοῦ ἐκείνου ἐπιστήμης 
ἢ ἀμαϑίας ὑπάρχειν ἐνόμιξεν. ὁ δὲ δὴ Ῥοῦφος οὐδὲ 
ἐν τῶ πρὶν ὀρϑῶς φρονῶν τότε δὴ καὶ μᾶλλον ἐπεφύ- 
δητο. καὶ κατέχειν ἑαυτόν, ἅτε καὶ τῆς ἀπειϑαρχίας 
ἄϑλον τὴν πρὸς τὸν δικτάτωρα ἰσομοιρίαν προσλα- 
βών. οὐκ ἐδύνατο, ἀλλ᾽ ἡμέραν ἠξίου παρ᾽ ἡμέραν 
ἢ καὶ πλείους ἐναλλὰξ μόνος ἄρχειν. ὁ δὲ Φάβιος 
φοβηϑεὶς μή τι κακόν σφας. εἰ πάσης τῆς δυνάμεως 
ἐγκρατὴς γένοιτο, ἐξεργάσαιτο, πρὸς οὐδέτερον αὐτῷ 
συνήνεσεν, ἀλλ᾽ ἐνείματο τὸ στράτευμα, ὥστε ἐν 
ὁμοίῳ τοῖς ὑπάτοις καὶ ἐκείνους ἰδίαν ἕ ἑχάτερον ἰσχὺν 

ἔχειν. καὶ παραχρῆμα ἀπεστρατοπεδεύσατο, ἵνα καὶ 
τῷ ἔργῳ διάδηλος. ὅτι αὐτὸς καϑ᾽ ἑαυτὸν ἀλλ᾽ οὐχ 
ὑπὸ τῷ δικτάτωρι ἄρχοι. γένοιτο. Υ̓ ῥ. 597. 

ὅτι τοῖς πολλοῖς σύνηϑες τοῖς ἀρχομένοις συμ- 
φέρεσϑαι ῥαδίως ἄλλως τε καὶ ἐπὶ διαβολῇ τῶν εὐ- 
δοχιμούντων προστίϑενται, διότι τὸ μὲν ἄρτι προ- 

-- 

-- 

-- 
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φαινόμενον συναύξειν τό τε ὑπερέχον καϑαιρεῖν πε- 
φύχασι᾽ τοῖς μὲν γὰρ ἐκ πλείονος σφῶν προφέρου- 
σιν οὐκ ἂν τις ἐξαίφνης παρισωϑείη. τὸ δ᾽ ἀδόκητον 
αὐξηϑὲν ἐλπίδα καὶ ἐκείνοις ἐς τὴν ὁμοίαν εὐτυχίαν 
φέρει. Μ . 194. 

ὅτι ὁ Ῥοῦφος ἐσομοιρέαν λαχὼν τῷ δικτάτωρι καὶ 
ἡττηϑεὶς ὑπὸ Καρχηδονίων μετεβάλετο, σωφρονί- 
ξουσι γάρ πὼς τοὺς μὴ πάνυ ἀνοήτους αἴ συμφοραΐέ, 
καὶ ἐθελοντὴς τὴν ἡγεμονίαν ἀφῆκε. καὶ αὐτὸν ἰσχυ- 
ὥς ἐπὶ τούτῳ πάντες ἐπήνεσαν᾽ οὐ γὰρ ὅτι μὴ κατ᾽  θῶς ᾿ ς΄ ἐΠΊ) γὰρ {ἢ 

2 [-- 

21 

ἀρχὰς τὸ δέον ἔγνω. μεμπτὸς ἐνομίξετο, ἀλλ᾽ ὅτι μὴ 
κατώκνησε μετανοῆσαι, καλῶς ἤκουε. τὸ μὲν γὰρ 
ἀπὸ πρώτης εὐϑὺς τὰ προσήκοντά τινα ἐλέσϑαι εὐ- 
τυχίας ἔργον ἡγοῦντο εἶναι; τὸ δὲ ἐκ τῆς πείρας τῶν 

πραγμάτων τὰ βελτίω μαϑόντα μὴ αἰσχυνϑῆναι μξτα- 
ϑέσϑαι μεγάλως ἐπήνουν᾽ ὥστε καὶ ἐκ τούτου δει- 
χϑῆναι σαφῶς ὅσον ἀνὴρ ἀνδρὸς ἀρετή τε ἀληϑὴς 
δοκήσεως διαφέρει᾽ ἃ γοῦν φϑόνῳ καὶ διαβολῇ πρὸς 
τῶν πολιτῶν ὁ Φάβιος ἀφῃρέϑη. ταῦτα παρ᾽ ἑκόντος 
τοῦ συνάρχοντος καὶ δεομένου γε ἀνεχτήσατο. Ν ἰΡ. 

ὅτι ὁ αὐτὸς μέλλων ἐκ τῆς ἀρχῆς ἀπαλλαγήσεσθαι 
τοὺς ὑπάτους μετεπέμψατο καὶ ἐκείνην τε αὐτοῖς 
παρέδωκε καὶ προσπαρήνεσε πάνϑ᾽ ὅσα πραχϑῆναι 
ἐχρὴν ἀφϑονώτατα᾽ τήν τε γὰρ σωτηρίαν τῆς πό- 
λεῶς προετίμα τοῦ μόνος γε δοκεῖν καλῶς ἄρχειν, καὶ 
οὐκ ἐξ ὧν ἂν ἔπταισαν ἰδιογνωμονήσαντες ; ἀλλ᾽ ἐξ 
ὧν κατώρϑωσαν πεισϑέντες αὐτῷ μᾶλλον ἐπαινεϑή- 
σεσϑαι προσεδόκησε. καὶ οἱ ὕπατοι δὲ οὐδὲν ϑρα- 
σέως κατὰ τὴν τοῦ Φαβίου ὑποϑήκην ἔπραξαν. ἀλλ᾽ 
ἐν ἀμείνονι τὸ μή τι καταπρᾶξαι τοῦ καὶ σφαλῆναι 
τιϑέμενοι κατὰ χώραν πάντα τὸν τῆς ἡγεμονίας χρό- 
νον ἔμειναν. Μ ρ. 195. 

ἜΣ 
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ὅτι περὶ μαντικῆς καὶ ἀστρονομίας φησὶν ὁ Δίων 
“ἐγὼ μέντοι οὔτε περὶ τούτων οὔτε περὶ τῶν ἄλλων 
τῶν ἐκ μαντικῆς προλεγομένων τισὶ συμβαλεῖν ἔχω" 
τί γάρ που καὶ βούλεται προσημαίνειν. εἴ γε πάντως 
τέ τι ἔσται καὶ μηδεμία ἂν αὐτοῦ ἀποτροπὴ μήτ᾽ ἀν- 
ϑρωπίνῃ περιτεχνήσει μήτ᾽ αὖ δ είᾳ προνοίᾳ γένοιτο ; 

ταῦτα μὲν οὖν ὅπῃ ποτὲ ἑκάστῳ δὸκεῖ νομιξέσϑω.᾽" 
Ν 1}. 

ὅτι ἦρχον Παῦλος καὶ Τερέντιος ἄνδρες οὐχ 
ὁμοιότροποι, ἀλλ᾽ ἐξ ἴσου τῷ διαφόρῳ τοῦ γένους 
καὶ τὰ ἤϑη διαλλάττοντες. ὃ μὲν εὐπατρίδης τε ἦν 
καὶ παιδείᾳ ἐκεκόσμητο, τό τε ἀσφαλὲς πρὸ τοῦ προ- 
πετοὺῦς προετίμα. καί πῃ καὶ ἐκ τῆς αἰτίας, ἣν ἐπὶ 
τῇ προτέρᾳ ἀρχῇ εἰλήφει. κεκολουσμένος οὐκ ἐϑρα- 
σύνετο, ἀλλ᾽ ὅπως μὴ καὶ αὐὖὐϑίς τι δεινὸν πάϑοι 
μᾶλλον ἢ ὅπως ἀποτολμήσας τι κατορϑώσῃ ... Τε- 

ρέντιος δὲ ἔν τε τῷ ὁμίλῳ ἐτέϑραπτο καὶ ἐν ϑρασύ- 
τητι βαναυσικῇ ἤσκητο, καὶ διὰ ταῦτ᾽ ἔς τε τἄλλ᾽ 
ἐξεφρόνει καὶ τὸ κράτος ἑαυτῷ τοῦ πολέμου προσυπ- 
ἐσχνεῖτο, τοῖς τε εὐπατρέδαις πολὺς ἐνέκειτο. καὶ τὴν 
ἡγεμονίαν μόνος πρὸς τὴν τοῦ συνάρχοντος ἐπιεί- 
κειαν ἔχειν ἡγεῖτο. (ἦλϑον οὖν ἄμφω ἐς τὸ στρατό- 
πεδοὸν εὐκαιρότατα᾽ οὔτε γὰρ τροφὴ ἔτι ἦν τῷ ᾿4ν- 
νίβα καὶ τὰ τῶν ᾿Ιβήρων ἐκεκίνητο τά τε τῶν συμ- 
μάχων αὐτοῦ ἠλλοτριοῦτο. καὶ εἴ γε καὶ τὸ βραχύ- 
τατον ὑπεσχήκεσαν, ἀπόνως ἐκράτησαν ἄν᾽ νῦν δὲ 
Δα αϊ Ζοηαγαβ ῥ. 191, 7) τὸ τοῦ Τερεντίου ἀπερίσκε- 
πτον καὶ τὸ τοῦ Παύλου ἐπιεικές. βουλομένου μὲν 
ἀεὶ τὰ προσήκοντα, συγχωροῦντος δὲ τὰ πολλὰ τῷ 
συνάρχοντι, δεινὴ γάρ ἐστιν ἐλαττωϑῆναι ϑράσους 
πραύτης, ἥττησεν αὐτούς. ΝΜ ρῥ. 196. 

ὅτι ἐν τῇ συμπλοκῇ τοῦ πολέμου οὐδ᾽ οἱ πάνυ 

22 

ἃ. ΤΙ, 
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ϑαρσοῦντες ἐλαφροτέραν τὴν ἐλπέδα τοῦ φόβου πρὸς 
τὸ ἄδηλον αὐτῆς εἶχον, ἀλλὰ καὶ ὅσῳ μᾶλλον ἡγοῦντο 
νικήσειν, τόσῳ μᾶλλον ἐδεδέεσαν μή πῃ καὶ σφαλῶσι" 
τοῖς μὲν γὰρ ἀγνοοῦσί τι οὐδέν ἐστι φοβερὸν ἐκ τῆς 
ἀπονοίας ὑπομένειν, τὸ δὲ ἐκ λογισμοῦ ϑαρσοὺῦν 
(ἀδβϑηΐ ρᾶσίηδο 6). Μ ἰὉ. 

ὅτι ᾿Αννίβας τὰς Ῥωμαίων συμφορὰς ὑπ᾽ ὄψιν 
ἀγαγεῖν τοῖς οἴκοι Καρχηδονίοις μηχανώμενος, τρεῖς 

μεδίμνους ᾿Αττικοὺς πλήρεις χρυσῶν δακτυλίων ἐς 

τὴν Διβύην ἀπέπεμπεν, οὖς τοῖς ἱππικοῖς τε καὶ βου- 
λευτικοῖς ἀνδράσι κατὰ τὸν πάτριον νόμον περίκει- 
μένοις σκυλεύσας τὰ σώματα τῶν πεπτωκότων ἀνή- 
ρητο. Μ α δὅ44. 

ὅτι ὁ Σκιπίων πυϑόμενός τινας παρασκευάξεσϑαι 
τῶν Ῥωμαίων τήν τε Ῥώμην ἐγκαταλιπεῖν καὶ τὴν 
Ἰταλίαν ὅλην ὡς τῶν Καρχηδονίων ἐσομένην. ἐπ- 
ἔσχεν αὐτοὺς ξιφήρης ἐς τὴν κατάλυσιν ἐν ἡ ἐκοινο- 
λογοῦντο ἐξαίφνης ἐσπηδήσας. καὶ αὐτός τε ὀμόσας 
πάντα τὰ προσήκοντα καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ πράξειν, 
καὶ ἐκείνους ὁρχώσας ὡς παραχρῆμα ἀπολουμένους, 
ἂν μὴ τὰ πιστὰ αὐτῷ παράσχωνται. καὶ οἱ μὲν ἐκ 
τούτου συμφρονήσαντες πρὸς τὸν ὕπατον ἔγραψαν 
ὅτι σώξοιντο᾽ ἐκεῖνος δὲ ἐς μὲν τὴν Ῥώμην οὔτ᾽ 
ἔγραψε παραχρῆμα οὔτ᾽ ἄγγελον ἀπέστειλεν, ἐς δὲ 
τὸ Κανύσιον ἐλϑὼν τά τε ἐνταῦϑα κατεστήσατο. καὶ 
τοῖς πλησιοχώροις φρουρὰς ὡς ἐκ τῶν παρόντων 
ἔπεμψεν, προσβαλλοντάς τε τῇ πόλει ἱππέας ἀπε- 
κρούσατο. τό τὲ σύνολον οὔτ᾽ ἀϑυμήσας οὔτε κατα- 
πτήξας, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ὀρϑῆς τῆς διανοίας, ὥσπερ μηδε- 
νὸς σφισι δεινοῦ συμβεβηκότος. πάντα τὰ πρόσφορα 
τοῖς παροῦσι καὶ ἐβούλευσε καὶ ἔπραξεν. ΥΥ μῥ. 598. 
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ὅτι τοὺς Νουκερένους καϑ᾽ ὁμολογέαν ὥστε μεϑ᾽ 
ἑνὸς ἱματίου ἕκαστον ἐκ τῆς πόλεως ἐκχωρῆσαι λα- 
βὼν ᾿Αννίβας. ἐπειδὴ ἐγκρατὴς αὐτῶν ἐγένετο, τοὺς 
“μὲν βουλευτὰς ἐς βαλανεῖα ἀποκλείσας ἀπέπνιξεν, 
τοῖς δὲ ἄλλοις ἀπελθεῖν δῆϑεν ὅποι βούλοιντο δοὺς. 
πολλοὺς καὶ ἐκείνων ἐν τῇ ὁδῷ ἐφόνευσεν. οὐ μέν- 
τοι αὐτῷ ἐλυσιτέλησε᾽ φοβηϑέντες γὰρ καὶ οἵ λοιποὶ 
μὴ τὰ ὅμοια πάϑωσιν, οὐ συνέβαινον αὐτῷ, καὶ ἀν- 
τεῖχον ἐφ᾽ ὅσον ἐξήρκουν. Υ 1". 

ὅτι ὁ Μάρκελλος καὶ ἀνδρείᾳ καὶ σωφροσύνῃ τῇ 3ι 
τε δικαιοσύνῃ πολλῇ ἐχρήσατο, παρὰ δὲ δὴ τῶν ἀρ- 
χομένων οὐ πάντα ἀκριβῶς οὐδὲ χαλεπῶς ἀπῇτει, 
ἀλλ᾽ ἐπιμέλειαν μὲν ὅπως καὶ ἐκεῖνοι τὰ δέοντα πρατ- 
τωῶσιν ἐποιεῖτο. τοῖς δὲ ἁμαρτάνουσί τι αὐτῶν συγ- 
γνώμην κατὰ τὸ ἀνθρώπινον ἔνεμε, καὶ οὐκ ὠργί- 
ξετο ἔτι εἰ μὴ ὅμοιοι αὐτῷ εἶεν. Υ᾽ ῥ. 601. 
ὅτι ἐν τῇ Νώλῃ πολλῶν τοὺς ἁλόντας τε ἐν ταῖς 

Κάνναις καὶ ἀφεϑέντας ὑπὸ τοῦ ᾿Αννίβου διὰ φόβου 
τε ἐχόντων ὡς καὶ τὰ ἐκείνου φρονοῦντας καὶ ϑανα- 
τῶσαι βουλομένων, ἀντέστη. καὶ μετὰ τοῦτο τὴν 
ὑποψίαν ἣν ἐς αὐτοὺς εἶχον ἀποκρυψάμενος, οὕτω 
σφᾶς μετεχειρίσατο ὥστε τά τε ἑαυτοῦ ἀνελέσϑαι καὶ 
χρησιμωτάτους καὶ τῇ πατρίδι καὶ τοῖς Ῥωμαίοις γε- 

νέσϑαι. Υ᾽ 1». 
ὅτι ὁ αὐτὸς Μάρκελλος τῶν ἱππέων τινὰ τῶν Λευ- 

κανῶν αἰσϑόμενος ἐν ἔρωτι γυναικὸς ὄντα, συνεχώ- 
ρησεν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ στρατοπέδῳ αὐτὴν ἔχειν. ὅτι 
κράτιστα ἐμάχετο. καίπερ ἀπαγορεύσας μηδεμίαν ἐς 
τὸ τάφρευμα γυναῖκα ἐσιέναι. Κ 1}. 

ὅτι τὰ αὐτὰ ἐποίησε καὶ τοῖς Νουκερίνοις, πλὴν 
καϑ'᾽ ὅσον ἐς φρέατα τοὺς βουλευτὰς καὶ οὐκ ἐς βα- 

, λανεῖα ἐνέβαλεν. Υ̓ ν. 601. 
ὍΙΟ ΟΑΒ811085. 1. 7 
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ὅτι ὁ Φάβιος τοὺς πολίτας τοὺς ἐν ταῖς πρὶν μά- 
χαις ξωγρηϑέντας τοὺς μὲν ἄνδρα ἀντ᾽ ἀνδρὸς ἐκο- 
μίσατο, τοὺς δὲ καὶ χρημάτων ἀπολύσασϑαι συνέϑετο. 
μὴ δεξαμένης δὲ τῆς βουλῆς τὸ ἀνάλωμα, ὅτι μηδὲ 
τὴν λύσιν αὐτῶν συνεπήνεσε, τά τε ἑαυτοῦ χωρία, 
ὥσπερ εἶπον, ἀπεκήρυξε, καὶ ἐκ τῆς τιμῆς σφων τὰ 
λύτρα αὐτοῖς ἐχαρίσατο. ΥΥΥ 1. 

ὅτι οἵ Ῥωμαῖοι διεκηρυκεύσαντο τῷ ᾿ἁννίβα, ἀν- 
Ἴ ̓ ; ταπόδοσιν τῶν αἰχμαλώτων ἀξιοῦντες γενέσϑαι, οὐκ 

37 

ἀντηλλάξαντο δὲ αὐτούς, καίπερ καὶ ἐκείνου Καρ- 
ϑάλωνα ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο ἀντιπέμψαντος ἐπειδὴ γὰρ 
οὐκ ἐδέξαντο αὐτὸν ἔσω τοῦ τείχους ὡς πολέμιον, 
οὐδὲ ἐς λόγους αὐτοῖς ἐλϑεῖν ἠϑέλησεν. ἀλλ᾽ εὐϑὺς 
δι᾿ ὀργῆς ἀνέστρεψεν. ὕ' ν. 379. 

ὅτε Πτολεμαῖος Αἰγύπτου βασιλεὺς στάσεως γε- 
νομένης ὀλίγου μέν τινος ἐξέπεσεν, ἐπαναλαβὼν δ᾽ 
αὖϑις δειναῖς αἰκίαις τὸν δῆμον ἐτιμωρήσατο. ἕψων 

τε καὶ παρυπτῶν τὰ τῶν κρατουμένων σώματα. δί- 
κας τὲ μετ᾽ οὐ πολὺ τῆς ὠμότητος ὑποστὰς νόσῳ χα- 

. λεπῇ μεταλλάττει τὸν βίον. Ν Ρ. 544. 
38 

3 ῳῷ 

ὅτι ὁ Σκιπίων ὁ τὸν πατέρα τρωϑέντα σώσας, ὁ 
στρατηγός, ἦν καὶ φύσεως ἀρετῇ κράτιστος καὶ παι- 
δεία λογιμώτατος. τὸ τε φρόνημα καὶ τὸ τῆς γνώμης 
καὶ τὸ τῶν λόγων. ὁπότε γε καὶ τούτου ἔδει. μέγι- 
στον εἶχε, καὶ αὐτὸ καὶ ἐν τοῖς ἔργοις οὐχ ἥκιστα 
ἐβεβαίου, ὥστε καὶ “μεγαλόφρων καὶ μεγαλοπράγμων, 
οὐκ ἐκ κενοῦ αὐχήματος ἀλλ᾽ ἐξ ἐχεγγύου διανοίας, 
δοχεῖν εἶναι. διά τε οὖν ταῦτα, καὶ διότι καὶ τὸ 
ϑεῖον ἀκριβῶς ἤγαλλεν, ἐχειροτονήθη. οὐδὲν γὰρ 
οὔτ᾽ οὖν δημόσιον οὔτ᾽ ἰδιωτικὸν πρὶν ἔς τε τὸ Κα- 
πιτώλιον ἀναβῆναι καὶ χρόνον τινὰ ἐνδιατρῖψαι ἐν- 
ἐχειρίξετο. καὶ διὰ τοῦτο φήμην ἔλαβεν ἐκ τοῦ Διὸς 
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ἐς δράκοντα ἐν τῇ πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ συνουσίᾳ 
μεταβαλόντος γεγεννῆσϑαι. καί τινας καὶ ἐκ τούτου 
πολλοῖς ἐλπέδας ἐς αὐτὸν ἐνεποίει. ΥΥ μ. 601. 

ὅτι ὁ Σκιπίων καὶ μὴ ἐννόμου ἡγεμονέας λαβὼν 4 
ὄνομα ἐξ ὧν ἐχειροτονήϑη, τὸ στρατόπεδον προσφι- 
λὲς ἐποιήσατο, καὶ ἤσκησεν ἐξηργηκότας ἐκ τῆς ἀναρ- 
χίας καὶ ἀνεκτήσατο κατεπτηχότας ἐκ τῶν συμφορῶν. 
τόν τε Μάρκιον οὐχ. οἷά που φιλοῦσιν οἵ πολλοί, ἀνε- 
πιτήδειον ἡγήσατο ὅτι εὐδοκιμηκὼς ἦν. ἀλλὰ μ ἕν 
τοῖς λόγοις καὶ ἐν τοῖς ἔργοις ἀεὶ ἐσέμνυνε᾽ καὶ γὰρ 
ἦν οἷος οὐκ ἐκ τῆς τοῦ πέλας διαβολῆς καὶ καϑαιρέ- 
σεως ἀλλ᾽ ἐκ τῆς οἰκείας ἀρετῆς αὔξεσϑαι ϑέλειν. 

καὶ διὰ τοῦτό γέ οὐχ ἥκιστα τοὺς στρατιώτας ὠκειώ- 
σατο. Υ Η. θ02. 

ὅτι Σκιπέων χρηστότητι τρόπων οὐδὲν μεῖον ἢ 
τοῖς ὅπλοις ἀϑρύον ἀποκλῖναι πρὸς αὐτὸν ἅπασαν 
σχεδὸν τὴν Ἰβηρίαν παρεσκεύασεν. Μ ν. 545. 

ὅτι στάσεως γενομένης τῶν στρατιωτῶν ὁ Σ κι- 
πέων συχνὰ μὲν τοῖς στρατιώταις διέδωκε. συχνὰ δὲ ἢ 
καὶ ἐς τὸ δημόσιον ἀπέδειξε. τῶν τε αἰχμαλώτων ἐς 
τὸ ναυτικὸν κατέταξεν, καὶ τοὺς ὁμήρους προῖκα πάν- 
τας τοῖς οἰκείοις ἀπέδωκε. καὶ αὐτῷ διὰ τοῦτο πολ- 

543 

λοὶ μὲν δῆμοι πολλοὶ δὲ καὶ δυνάσται, ἄλλοι τε καὶ. 
Ἰνδίβολις καὶ Μανδόνιος Ἰλεργητανοί, προσεχώρη- 
σαν. τό τε τῶν Κελτιβήρων ἔϑνος πλεῖστόν τε καὶ 
ἰσχυρότατον τῶν περιχώρων ὃν ὧδε προσέθετο. παρ- 
ϑένον ἐν τοῖς αἰχμαλώτοις ἐπιφανὴ κάλλει λαβὼν 
ὑπωπτεύϑη μὲν ἄλλως ἔσεσϑαι αὐτῆς ἐν ἔρωτι, μα- 
ϑὼν δὲ ὅτι ᾿Δλλουκέῳ τινὶ τῶν ἐν τέλει Κελτιβήρων 
ἠγγύηται, μετεπέμψατό τε αὐτὸν αὐτεπάγγελτος, καὶ 
τὴν παῖδα αὐτῷ παρέδωκε μετὰ τῶν λύτρων ἅπερ οἵ ᾿ 

η Ἔ 
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προσήκοντες ἐχεχομέχεσαν. κἀκ τοῦ ἔργου τούτου 
καὶ ἐκείνους καὶ τοὺς ἄλλους ἀνηρτήσατο. Υ ψῥ. 602. 

ὅτι ὁ τῶν ᾿Ιβήρων βασιλεὺς ἁλοὺς ὑπὸ Σκιπέω- 
νος τὰ Ῥωμαίων εἵλετο, ἑαυτόν τε καὶ τὴν οἰκείαν 
ἐπικράτειαν διδούς. ὁμήρους τε παρέχειν ἕτοιμος ὦν. 
ὁ δὲ Σκιπίων τὴν συμμαχίαν τοῦ ἀνδρὸς ἀποδεξάμε- 
νος ὁμήρων οὐκ ἔφη δεῖσϑαι᾽ τὸ γάρ τοι πιστὸν ἐν 
τοῖς οἰκείοις ἔχειν ὅπλοις. Ν Ρ. 545. 

οὗτος (Αγομίπιοά68) κατὰ Διόδωρον τῆς Σιυρακού- 
δης ταύτης 

προδότου πρὸς τὸν Μάρκελλον ἀϑρύως γενομένης, 
εἴτε κατὰ τὸν Δίωνα Ῥωμαίοις πορϑηϑείσης, 

᾿Αρτέμιδι τῶν πολιτῶν τότε παννυχιξόντων, 
τοιουτοτρόπως τέϑνηκεν ὑπό τινος Ῥωμαίου. 

ἦν κεκυφὼς διάγραμμα μηχανικόν τι γράφων, 
τὶς δὲ Ρωμαῖος ἐπιστὰς εἷλκεν αἰχμαλωτίξων. 
ὁ δὲ τοῦ διαγράμματος ὅλος ὑπάρχων τότε, 
τίς ὁ καϑέλκων οὐκ εἰδὼς ἔλεγε πρὸς ἐκεῖνον. 
ἀπόστηϑι, ὦ ἄνϑρωπε, του διαγράμματός μου. 
ὡς δ᾽ εἷλκε τοῦτον συστραφεὶς καὶ γνοὺς Ῥωμαῖον 

εἶναι, 
ἐβόα, τί μηχάνημά τις τῶν ἐμῶν μοι δότω. 
ὁ δὲ Ῥωμαῖος πτοηϑεὶς εὐϑὺς ἐκεῖνον κτείνει... 
ἄνδρα σαϑρὸν καὶ γέροντα, δαιμόνιον τοῖς ἔργοις. 
ἐθρήνησε δὲ Μάρκελλος τοῦτο μαϑὼν εὐϑέως, 
λαμπρῶς τε τοῦτον ἔκρυψεν ἐν τάφοις τοῖς πα- 

τρῴοις 
σὺν τοῖς ἀρίστοις πολιτῶν καὶ τοῖς Ῥωμαίοις πᾶσι. 

τὸν δὲ φονέα τοῦ ἀνδρὸς οἶμαι πελέκει κτείνει. 
ὁ Ζέων καὶ Διόδωρος γράφει τὴν ἀμος μμώ 

ΤΖοίζο5 Ηΐβι. 2, 131---149. 
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Δίων ἐν Ῥωμαϊκοῖς ιε΄ “ἔκ τε γὰρ τῆς ἀπὸ τοῦ 
πάνυ ἀρχαίου ἀξιώσεως καὶ ἐκ τῆς παλαιᾶς πρὸς τοὺς 
Ῥωμαίους φιλίας οὐκ ἤνεγκαν δικαιωθέντες, ἀλλ᾽ 
ἐπεχείρησαν καὶ οἵ Καμπανοὶ τοῦ Φλάκκου καὶ οἵ 
Συρακόσιοι τοῦ Μαρκέλλου κατηγορῆσαι. καὶ ἐδὲ- 
καιώϑησαν ἐν τῷ συνεδρίῳ. ϑυϊάακ ν. ἐδικαιώϑησαν, 
Εἴγηι. Μ. Ρ. 310, 9θΘ. τδηον. πο. Ῥαγὶβ. νοὶ]. 4, Ρ. 168, 

14, υδὶ τοοίϊιβ Συρακόσιοι 48 ρα οοίθ 05 Συρα- 

κούσιοι, υἱ ΒΕΚΙκ. Απροά. Ρ. 119,21: Ζέων ἐν ιε΄ βι- 

βλέῳ “μὴ οἵ Συρακούσιοι νεωτερίσωσί τι, τὴν βοή- 
ϑειαν ἀπογνόντες. " 

Ζέων ἐν τῷ ις’' “πάντες ἀποθανεῖν ἐστε ἄξιοι; 
οὐ μέντοι καὶ ἐγὼ πάντας ὑμᾶς ϑανατώσω, ἀλλ᾽ ὀλέ- 
γους μέν, οὗς καὶ συνείληφα ἤδη. δικαιώσω. τοὺς 
δὲ ἄλλους ἀφίημι. ἰἴάοιῃ ἰδ. 

ὅτι ὁ Σκιπίων δεινὸς μὲν ἦν ἐν ταῖς στρατηγίαις, 
ἐπιεικὴς δὲ ἐν ταῖς ὁμιλίαις, καὶ ἐς μὲν τοὺς ἀνϑι- 
σταμένους αὐτῷ φοβερός, ἐς δὲ τοὺς ὑπείκοντας φι- 
λάνϑρωπος. καὶ προσέτι καὶ ἐκ τῆς τοῦ πατρὸς τοῦ 
τε ϑείου δόξης πλεῖστον ἐς πίστιν ὧν ἐποίει, τῷ δο- 
κεῖν ἀπ᾽ ἀρετῆς ἐκ γένους ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ τοῦ προστυ- 
χόντος εὐδοκιμεῖν, ἴσχυε. τότε δὲ καὶ μάλλον ἐπί τε 
τῷ τάχει τῆς νίκης; καὶ ὅτι καὶ ὁ ̓Ασδρούβας ἐς τὴν 
μεσόγειαν ἀνεχώρησεν, μάλιστα ὃξ ὅτι καὶ ἐθείασεν, 
εἴτ᾽ οὔν παρὰ δαιμονίου τινὸς μαϑὼν εἴτε κατὰ τύ- 
χην., ὅτι ἐν τῇ τῶν πολεμίων στρατοπεδεύσοιτο, ὃ 
καὶ ἐγένετο, πάντες μὲν αὐτὸν ὡς καὶ κρείττονά σφων 
ὄντα ἐτίμων, οἱ δὲ Ἴβηρες καὶ βασιλέα μέγαν ὠνό- 

μαξον. Υ͂ ρ. θ0ὅ. 
ταῦτα μὲν οὖν οὗτοι περὶ Γυμνησίων νήσων᾽ 

Δέων δὲ ὁ Κολκειανὸς ταύτας φησὶ πλησίον εἶναι 
τοῦ Ἴβηρος ποταμοῦ. πλησίον τῶν Εὐρωπαίων Ἡρα- 

46 

ἃ. Ὁ. 
δ45 
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κλείων στηλῶν, ἃς νήσους Ἕλληνες μὲν καὶ Ῥωμαῖοι 
κοινῶς Γυμνησίας φασίν, Ἴβηρες δὲ Βαληρίας ἤτοι 
ὑγιεινάς. 15. Ττοίτοβ δὰ Πγοορῆν. 638. αἵ νῆσοι δ᾽ αὖ- 
ται τῇ, περὶ τὸν Ἴβηρα ἠπείρῳ ἐπίκεινται" εἰσὶ δὲ 
τρεῖς, ἃς Ἕλληνες μὲν καὶ Ρωμαῖοι κοινῇ Γυμνησίας 
καλοῦσιν, Οὐαλερίας δὲ καὶ Ὑασσούσας οἵ Ἴβηρες, 
ἰδία δ᾽ ἑκάστην, τὴν μὲν Ἔβεσον, τὴν δὲ μείξω, 
μικροτέραν δὲ τὴν τρίτην φερωνυμώτατα. ΖοπᾶΓᾶ5 
ν. 230, 20. 

ὅτι ὁ Μασινίσσας ἄλλως μὲν ἐν τοῖς κράτιστος 

ἀνὴρ ἦν, τά τε πολέμια καὶ τοῖς βουλεύμασι καὶ τῇ 
χειρὶ ἄριστα ἐξειργάξετο, καὶ ἐς πίστιν οὐχ ὅτι τῶν 

51 

ὁμοφύλων, ἄπιστοι γὰρ οὗτοί -, ὡς πλήϑει εἰσίν, 
ἀλλὰ καὶ τῶν πάνυ μέγα ἐπ᾽ στῇ φρονούντων προ- 

ἔφερεν. Υρ. θ08. 

ὅτι τῆς Σοφωνέδος ἰσχυρῶς ἤρα Μασινίσσας, ἣ. 
. τὸ τὲ κάλλος ἐπιφανὲς εἶχε. καὶ γὰρ τῇ συμμετρία 

52 

ἃ... 

δ49 

δ8 

τοῦ σώματος καὶ τῷ ἄνϑει τῆς ὥρας ἤκμαξεν; καὶ 
παιδεία πολλῃ καὶ γραμμάτων καὶ μουσικῆς ἤσκητο᾽ 

ἀστεία τε καὶ αἱμύλος ἦν, καὶ τὸ σύμπαν οὕτως ἐπα- 
φρόδιτος ὥστε καὶ ὀφϑεῖσα ἢ καὶ ἀκουσϑεῖσα μόνον 
πάντα τινὰ καὶ τὸν πάνυ δυσέρωτα κατεργάσασϑαι. 
Υ 1}. 

ὅτι Μικίνιος Κράσσος ὑπό τε ἐπιεικείας καὶ κάλ- 
λους πλούτου τε, ἀφ᾽ οὗπερ καὶ πλούσιος ἐπωνο- 
μάσϑη. ὅτι τε ἀρχιερεὺς ἦν, ἔμελλεν ἐν τῇ Ἰταλίᾳ 
ἀκλήρωτος μένειν. Υ̓ '". 

. μέντοι καὶ ἠϑέλησε τοῦτον τίσασϑαι᾽ προῦὺ- 
ποπτευϑεὶς γὰρ ἔφυγε, καὶ ἐς τὴν Διβύην ἐλϑὼν 
πολλὰ μὲν καϑ᾽ ἑαυτόν, πολλὰ δὲ καὶ μετὰ τῶν Ῥω- 
μαέων καὶ τὸν Σύφακα καὶ τοὺς Καρχηδονίους ἐλύ- 
πησεν. Σκιπίων δὲ ἐπειδὴ πάντα τὰ ἐντὸς τοῦ Πυ- 

Μ --.- ὧ΄ὦὧἷν ΓΝ - ᾿ὼωω νὰ; «Ξὸ 



προσικιμες ": Ν 
; τὸν ιν λοῦ, τὸν Ἢ τὴν ΠΝ ἡμέ; ὥσπερ, 

: ἀράν καὶ γὰρ τοῦτο καίτοι πολλῶν ἀντιλεγόν- Ὁ 
»ν ἐπετράπη τότε, καὶ τῷ Σύφακι συγγενέσϑαι ἐκετ 

τς Ἃ ἰεὐσϑη. κἂν ἐξείργαστό τι τοῦ φρονήματος τοῦ ἕἑαυ- 
τοῦ ῦ ἄξιον᾽ ἢ γὰρ Καρχηδόνα εἷλεν ἂν τὸν πόλεμον 5! ΠΟΥ 
Ἧ αὐτῇ περιστήσας, ἢ τὸν ᾿Αννίβαν ἐκ τῆς Ἰταλίας ἐξή- τὰ Ἀπὸ" 5 

τς ψαγεν, ὅπερ ὕστερον ἔπραξεν, εἰ μὴ οἷ ἐν οἴκῳ Ῥω- λος τῷ 
᾿ ρὲ τὰ μὲν φϑόνῳ αὐτοῦ, τὰ δὲ καὶ φόβῳ ἐμποδῶν ἘΠ ΤΩΣ 
 ἐγένοντο᾽ τὸ τε γὰρ νέον πᾶν μειξόνων ἀεὶ μηρυτοι ΩΣ 

χε καὶ τὸ κατορϑοῦν πολλάκις ἄπληστον τῆς εὐ- Ξ Ψψ ες 
μῸΝ 

7 ΠΣ εἶναι νομέξοντες χαλεπώτατα ἂν ἡγοῦντο 
᾿ ψεανίσκου ψυχὴν αὐχήματι προ (ἀδϑιιηΐ γοΡβι15 ἀιαμοι). ἀντι 
ὑμα ἐκείνῳ πρός τε δυναστείαν καὶ δόξαν ἀλλ᾽ δ τς ἿΣ 

αὐ μὴ πρός τε ἐλευϑερίαν καὶ σωτηρίαν συμ- ὁ Εν 
Κι χρῆσθαι, κατέλυον αὐτόν, καὶ ὃν αὐτοὶ Φ ἐν 

ἥγον ἐς τὰ πράγματα ἐν χϑείᾳ αὐτοῦ γενό τὴ; 
τὰ ὩΝ Ἴ τομάς τοῦτον ἐϑελονταὶ καϑήρουν, ὅτι μείξων τῆς ̓  

ς ἀσφαλείας ἐγεγόνει" καὶ τοῦτο οὐκέτι ὅπως τὸ 
δονίους παντελῶς δι᾽ αὐτοῦ καταπολεμήσουσιν, 

᾿ ὅπως εὴ ἑαυτοῖς τύραννον αὐθαίρετον μειρτος ἫΝ β 
ουσιν ἐσκόπουν. τῶν οὖν στρατηγῶν δύο αὐτῷ δια- τ 

᾿ "πὰ γὺυς πέμψαντες ἀνεκάλεσαν αὐτόν. καὶ τὰ ν 

ΤῊΣ πι νέχκια οὐκ ἐψηφίσαντό οἵ, ὅτι ἰδιώτης τε ὧν ὁ 
' τε τευ ο καὶ ἐπ᾽ οὐδεμιᾶς ἐννόμου ἡγεμονίας ἐ 

ὃς μέντοι ἕ ἑκατὸν λευκοὺς ἐν τῷ Καπιτωλίῳ: ϑὺ ὕσαι 
τεβηθνα τινα ἐπιτελέσαι τήν τε ὑπατείαν ἐ ἊΣ , 
. τον ἔτος αἰτῆσαι ἐπέτρεψαν αἵ γὰρ ἐς ἌΡΡΗΝ 
᾿ χαὶ δεσίαι......... ἐγεγόνεσαν. 
ἣν, ἢ “ἐν 'Ν τοῖς αὐτοῖς τούτοις χρόνοις καὶ ὃ. Σοι »λπ 

ἃς: λα με τοῦ ᾿Δττάλου Θρεὸν μὲν προδοσίᾳ, ἢ 0: 
᾿ ἤν ς 
δὲ κα "τὸ ἰσχυρὸν ἔλαβεν᾽ ὁ γὰρ ἃ λιππί 

Ψ»" μὰ 
ἊΝ ἃ 



“νον, ἐκείνῳ ἘΝ γὰρ αὕτη; τοῖς δὲ δὴ Ῥρμαύαε ἡ τς 

ἜΡΟΝ τᾷ τοῦ ̓ Ὠρεοῦ ἐγένετο, ἐς τὰς ναῦς αὐτὸν κατήραξεν, ΞΞ ὃ 

ε ἜΩ ὥστε τὸν [Ἄτταλον διά τε τοῦτο καὶ διὰ ΠρΘΟΟΝ ῖ 

τὸν Βιϑυνῶν βασιλέα, ἐσβαλόντα τε ἐς τὴν χώραν 

Δ πὐιοῦ καὶ πορϑοῦντα αὐτήν, ἀποπλεῦσαι κατὰ τάχος ὦ 

: να ὦ μέντοι Φίλιππος οὐχ ὅσον οὐκ ἐπήρϑη 
ἀλλὰ καὶ σπείσασϑαι τοῖς Ῥωμαίοις ἠθέλησαν 

τρβας πέμπων συνήλλαττεν αὐτούς. καί τι Ὁ ν᾿ 

ἊΣ ΤῊΝ λον σφίσι γενομένων (ἀδβαηί νουβιιβ φιλί...) εὐρήτ 

: γὴν οὐκέτι ἤτησεν ἀλλ, ...., . δὲ Αἰτωλοὺς ἀ ἐπε 
τῆς συμμαχίας τῆς τῶν Ῥωμαίων ο..-. τινι ἀποσί ά 

σας, φίλους ἐποιήσατο. οὐ μέντον καὶ ἐπράχδη. ὩΣ 
ῬΑ μνήμης ἄξιον οὔϑ᾽ ὑπ᾽ ἐκείνου οὔτε ὑπ᾽ ἄλλων τιν ὅἢ 

ἃ. ὅνὺς οὔτε τότε οὔτε ἐν τῷ ὑστέρῳ ἔτει ἐν ᾧ Δούκιός τι 

κοι "Οὐετούριος καὶ Ἀαμώλιας Μέτελλος ὑπάτευσαν, 

ἀρ ῷ σημείων πολλῶν καὶ δυσχερῶν τοῖς κόρον: 

ἡμᾶς γς 

ν 
Σ Μ 1 

"“Ἶ 
γ᾽ 

τ ν 

τ 

ὙΖῊ 
πν;- 

ἐν νιν τον ὥφϑη, κατά τὲ τῶ 

τοῦ ναοῦ τοῦ Διὸς τοῦ Καπιτωλίου ( ὄφεις ὁ δυο 

του δ καὶ ἱδρῶτι πολλῷ αἵ τὸ ϑύραι τοῦ Π 

ΕΣ ̓  σειδωνίου καὶ ὁ βωμὸς ἐρρύη, ἔν τε ᾽᾿Αντίῳ στάχυες 
ορηήνῳ ϑερίξουσί τισιν ὥφϑησαν, καὶ ἑτέρωϑι ΣΕ 
Ἂ γυνὴ κέρατα ἔχουσα ἀνεφάνη. κεραυνοί τε ἐς ναοῦ ὺς, 
Πολλοὶ ενς Ῥγάρηι. Ῥαγβ. ἴῃ Ν5. ἈΠ θη, ἃ. 1839, Ρ. 
Ἕ (θη. ΖΟΠαΓ 8 Ρ. 231 5664. ἰῷ 

ι ἐν ὅτι τοῦ Πυϑίου κελεύσαντος. τοῖς 'βομαίωοις τῷ «- 

ΤΡ. τῶν πολιτῶν ἐπιτρέψαι τὴν ϑεὸν ἐκ Πε6 
[2 ἃ 

ΝΜ 

Ψ: ̓ . 

Αι, -- ν᾿ 

ΚΕ 

πον .. ᾿ γῇ ὙΙΟΝΗ͂Σ 
»- 

ς᾽ 



᾿ τὸν ΙΝ ἀόηος ΓΈΡΡΤΝ ἼνΣ ων ΞΕ τὸς τ 

ἀτα 4 

ὩΣ ΟΠ ΣΚΤΩΝ ΠΡῸ ΤΟΥ͂ Ἵ-. 105 
τ βϑα 
τ ὕντο τΟς κομιξομένην ἐς τὸ ἄστυ, Πούπλιον Σκιπίωνα, 
παῖδε τοῦ Γναίου τοῦ ἐν τῇ Ἰβηρία τελευτήσαντος 
ἜΝ ον τα: ἁπάντων Ἐρσομον καὶ πφοετίμησαν. αἴτιον 

ὲ ὅτι ἄλλως τε... καὶ εὐσεβὴς καὶ δίέκαιος ἐνομί- 

ξε Ἔτο.. ὃς ταύτην τότε ἐς τὴν πόλιν καὶ τὸ παλά- 
Εν ἰϑτὰ τῶν ἐπιφανεστάτων γυναικῶν ἀνήγαγεν. 

ΓΡ. θ06. 
᾿-- ὅτι πυϑόμενοι τὰ τῶν “οχκρῶν οἵ Ῥωμαῖοι, καὶ 
᾽ς “ψομέσαντες αὐτὰ ὀλιγωρίᾳ τοῦ Σκιπέωνος συμβεβη- 
᾿ κε ναι; χαλεπῶς τε ἔφερον ; καὶ ἐβουλεύσαντο εὐϑὺς 

δ᾽ ᾿ ὑπὸ ὁ ὀργῆς τῆς τε ἡγεμονίας αὐτὸν παῦσαι καὶ ἐπὶ 
χὴν ἀνακαλέσαι, προσπαροξυνϑέντες ὅ ὁτι τῇ τὲ Ἑλ- 

᾿ ληνικῇ διαίτῃ ἐχρῆτο καὶ ὅτι ἱμάτιον ἀνεβάλλετο, ὅτι 
τὲ ἐς παλαίστραν παρέβαλλεν. ἔτι δὲ τοῖς στρατιώ- 

ταις ἁρπάξειν τὰ τῶν συμμάχων ἐπιτρέπειν ἐλέγετο, 
᾿ τόν τὰ πλοῦν τὸν ἐπὶ Καρχηδόνα διατρίβειν ἐπίτη- 
δες, ὕπως ἐπὶ πλεῖον ἄρξειεν, ὑπωπτεύετο. μέγιστον 
δὲ ἐναγόντων τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς οἵ φϑονούντων μετα- 
Ὃ τέμψασϑαι αὐτὸν ἤϑελον. καὶ τοῦτο μὲν διὰ τὸ πλῆ- 
᾿3ος μεγάλην εὔνοιαν αὐτοῦ πρὸς τὰς ἐλπέδας ἔχον 
᾿ ᾿ οὐκ γον Υ 1Ρ. 
-- μ᾿ . σχόντες στρατόπεδόν τε ἐν ἐπιτηδείῳ ἐποιή- 

ἣν σαντο καὶ πᾶν αὐτὸ σταυρώμασι περιέφραξαν, χά- 
᾿ς θρ ακας ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτ ᾿ ἐνεγκάμενοι. ἄρτι τὲ κατεσκεύα- 

στο, καὶ δράκων παρ᾽ αὐτὸ μέγας διὰ τῆς ἐπὶ τὴν 
Ε΄ τηδόνα φερούσης ὁδοῦ παρείρπυσεν; ὥστε καὶ 

ἐκ τούτου τὸν Σκιπίωνα κατὰ τὴν περὶ τούτων. 
᾿ ἑαυτοῦ φήμην ἐπιϑαρσήσαντα προϑυμότερον τήν τὲ 

τῷ 

τινὰς καὶ εἷλεν αὐτῶν οἵ τε Καρχηδόνιοι “μηδέπω 
δπκτς- . παρεσκευασμένοι ἡσύχαζον, καὶ ὁ Σύφ’ξ 

ὅξῃ φέλος αὐτῶν ἦν, τῷ δὲ ἔργῳ ἐκ μ 

᾿ χώραν πορϑῆσαι καὶ ταῖς πόλεσι προσμίξαι. καί 
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τος Ἔδος ΟΥΤ πεν τον ΠΡΗμΕΣ ΑΡΕᾺς τὰ νὼ 

αὐτοῖς, ποϊεϊαϑων οὐκ τ βον ἐδέδὶ χρατήσαν: τας 
ἐοταφους τῶν τὲ ἑτέρων ἅ ἅμα καὶ ἑαυτοῦ διακ δ ναὶ Ν 
έσϑαι. ἀλλ᾽ ἔτι ἀντιπάλους ὅτι μάλιστα ἀλλήλοις 

γτας ἑαυτῷ διαλλάξαι. ,ἐγκειμένου δ᾽ οὖν τῇ 
δ... ἄννων ὃ ἵππαρ)χος, ἦν δὲ (υἱὸς το 

μα λά ὖφ. τ πάρος μἰν τὸν νν νι τος 
- ΠΣ (διεσο). . ἀνεπείσθη πρὸς γκεῶς Μασίι- 

Καρχηδονίοις ...... ταν, 
ἫΝ ον πολεμικῶν ομ΄. ἜΝ ΝΑ 

ἐνξυν δι φ.ος σιν ἐπιστεύετ ον», 
ἀκ τούτου προ(πέμψας ὁ Σκιπίων ρος 

τῆς συμβουλίας (τοῦ Μασινίσσουλ. 
ἡδρευσεν ἐς χωρία ἐπιτήδεια, 

τῇ ἐδ, 4, εἱστήκει] ὁ "Μασινίσσας ᾧ ὦ ΚΟΥΣΝ Ῥωμάν 
π ΘΟ σξ: ἰξίτο, ὑποκρινόμενος τὰ τῶν Καρχηδονίων προς ας 

ἘΣ Στ ὁ δὲ, γε Σύφαξ τὰ τῶν Λιβύων πράττων ἐπλάττετο Ῥα 
Ὅς γι ς ἔνσπονδος εἶναι καὶ στείλας πρὸς τὸν Σκιπίων 
ο΄ παρῇ νει μὴ ποιήσασϑαι τὴν διάβασιν. ἀκούσας δὲ ταῦτ 
ΠΥ τ οοήτων ὁ Σκιπίων, ἵνα μὴ γνῶσιν οἵ στρατ κὸ ΓΟ" 

᾿ ταν 

'ν τὸ κήρυκα, αὐϑημερὸν ἀπέπεμψε μηδενὶ ἄλλῳ προσ Ἐ 

δγν " ν ἐξ 

ἡῴ : 

καὶ ᾿γρκόδῃῳ - τὸν ᾿ῆΠμασινίσσαν, τότε δὲ καὶ τὸν ΣΨΟΝ 
γκαλεῖσϑαι αὐτοὺς καὶ χρονίξουσιν ἐγκαλεῖν. ταῦτα εἰπὼν 

3 ἔτι ἀελλήσας ἐξανήχϑη" καὶ πρὸς τὸ ἀκρωτήριον τὸ 
ον μενον ̓ ἀπολλώνιον προσορμίσας τὰς ναῦς ἐστρατοπεδοῦ ΚΣ 

; καὶ τὴν χώραν ἐπόρϑει, προσέμισγέ τε ταῖς πόλεσι καὶ 
ἢ ἐγκειμένων. δὲ τῶν Ῥωμαίων τῇ χώρᾳ ᾿ Ἄν»; 

τπαρχος, υἱὸς ὧν τοῦ ᾿ἀσδρούβου τοῦ Τίσγωνος, ἃ 

ἡὴὶ Ν ὺὴς τοῦ "Μασινίσσου ἐπιϑέσϑαι αὐτοῖς. ὁ οὖν 
᾿ ππέας πέμψας τινὰς χωρία πρὸς καταδρομὴν ὁ τα 

! ἐληίξετο, ἵν᾽ ὑποφεύγοντες ἐπισπάσωνται τοὺς ἐπιδ 
ἰς. τῶν οὖν Καρχηδονίων ἰρ ἀρρς οχετο κ. τ᾿ ἢ. Ζοπι Αγ: δὴ 



᾿ 
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Ἁ ΣΡ» ς ΄ Ἁ ᾽ ’ 

καταδρομὴν ποιούμενοι ὑποφευ(γωσι καὶ) ἐπιίσπά- 66 
σωνται) τοὺς ἐπιδιώξαί σφας ἐθελήσοντας. γενο- 
μένου δὲ τούτου καὶ τῶν Καρχηδονίων ἐπεξελ(ϑόν- 
των) τε ἐκε(ένοις) καὶ δι᾿... ουὅ κατὰ τὸ συγκείμε- 
νον τρ(απομ)ένοις ἀνὰ κράτος ἐπισπομένων ὃ τε Μα- 
σινίσσας μετὰ τῶν ἀμφ᾽ αὐτὸν ἱππέων ὑπολειφϑ εὶς 
κατὰ νώί(του τοῖς) διώκουσιν ἐγένετο, καὶ ὁ Σκιπίων 
ἐξαναστὰς ἐκ τοῦ λόχου) ἐ(πι)ὼν ἀπήντησεν αὐτοῖς, 
ὥστ᾽ ἀμφιβόλους (δῶχα ἀποληφϑέντας καὶ ἀποθανεῖν 
πολλοὺς καὶ ἁλῶναι....... ὃ. ε. καὶ τὸν άννωνα. 
πυϑόμενος δὲ τοῦτο ὁ ᾿“σδρούβας τὴν μητέρα τοῦ 
Μασινίσσου συνέλαβε. καὶ ἐκεῖνοι μὲν ἀνταπεδόϑη- 
σαν᾽ ὁ δὲ δὴ Συύφαξ εὖ τε εἰδὼς ὅτι ὁ Μασινίσσας 
οὐ Καρχηδονίοις μᾶλλόν τι ἢ καὶ αὐτῷ πολεμήσει, 
καὶ φοβηϑεὶς μὴ ἐν ἐρημίᾳ συμμάχων, ἄν τι ἐκεῖνοι 
ἐγκαταλειφϑέντες ὑπ᾿ αὐτοῦ πάϑωσι, γένηται; τήν τὲ 
προσποίητον πρὸς τοὺς Ῥωμαίους φιλίαν ἀπεῖπε καὶ 
τοῖς Καρχηδονίοις φανερῶς συνήρατο᾽ οὐ μέντοι γε 
καϑαρώς, ὥστε καὶ ἀνθίστασϑαί σφισιν, ἀλλὰ ἀδεῶς 
ἐκεῖνοι καταϑέοντες λείαν τε πολλὴν ἦγον καὶ συχ- 
νοὺς τῶν ἐκ τῆς Ἰταλίας ὑπὸ τοῦ ᾿Αἀννίβου πρότερον 
ἐς τὴν Αιβύην πεμῳφϑέντων ἐκομίσαντο, καταφρο- 
νήσαντές τε αὐτῶν διὰ ταῦτα καὶ ἐπὶ τὴν Οὐτίκην 
ἐπεστράτευσαν. ἰδόντες οὖν τοῦτο ὅ τὲ Σύφαξ καὶ 
ὁ ̓ “σδοούβας,. καὶ δείσαντες περὶ αὐτῆς, οὐκέτ᾽ ἐκαρ- 
τέρησαν. ἀλλ᾽ ἀντεπελθϑόντες ἔλυσαν τὴν πολιορκίαν, 
μὴ τολμησάντων αὐτῶν καὶ πρὸς ἀμφοτέρους ἅμα 

 ἀγωνίσασϑαι. καὶ οἱ μὲν ἐκ τούτου κατὰ χώραν ἐχεί- 
μασαν. τὰ ἐπιτήδεια τὰ μὲν αὐτόϑεν (λαμβάνοντες. 
τὰ δὲ ἐχὶὴ τῆς Σικελίας τῆς τε Σαρδοῦς μί(εταπεμπό- 

ἔέεεῦ αἱ γὰρ) νῆές σφισιν αἵ τὰ λάφυρα (ἐ᾽ τ 
’ ἄγουσαν καὶ) τροφὴν ἂν ἐπῆγον. ἐν 

07 

-...ὄ »»..»............. --.“΄......᾿ ὦ. 



β μέ κ δ ρο,δης Πούπλιος γὰρ Ἰουμαρώννδν ἢ ὯΝ 
νὺ βραχοίῳ νικηϑεὶς ὑπὸ τοῦ ᾿Δννίβου πα 

: Ἂ » αὐτοῦ, ὁ δὲ δὴ Λιούιος καὶ ὁ Νέρων τιμητεύ- 
ὍΣ ἕ σαντες τοῖς τε Δατίνοις το(ῖς προ)λιποῦσι τὴν συστρα- Ὁ ἐξ 

“είαν καὶ (διπλοῦν) ἀποδιδόναι πλῆϑος τῶν στρα- 
τιωτῶν προσταχϑεῖσι διδόναι ἀ ἀπογραφὰς ἐπήργειλανος 
οὶ ̓ καὶ ἄλλοι χρήματά σφισι συνεσφέρωσι, καὶ ε-: 
ὃς ἅλας ἀτελεῖς μέχρι τότίε ὄντ)ας ὑποτελεῖς ἐποίη- Ὁ 

Ἶ τοῦτο δὲ οὐκ ἄλλων (ἔνεκχ)α, ἀλλ᾽ ὅτι ὁ Διούιος. Ἔ 
οὐ αἱ “ξέ τε αὐτὸ ἀμυνόμενος τοὺς πολίτας ἐπὶ τῇ κ΄ Ὁ 
ταψηφίσει καὶ ἐπίκλησιν ἀπ᾽ αὐτο(ῦ ἔλαβε)" Σαλ- 
νάτο ἵτῶρ γὰρ ἐπωνομάσϑη. διά τε οὖν τοῦτο περιβό ̓  

δὶ τιμηταὶ οὗτοι ἐγένοντο, καὶ ὅτι τε ἀλλήλοιυ Ὁ 
τὲ ἵππων παρξίλοντο καὶ αἰἱραρίους ἐποίησαν ἄνα 

ἐν νονον ὄντες κατὰ τὴν... . Εγασι. "δυ 5. Ρ. 4θ0. (θη ὍΣΣ ᾿ Ξ 
ε- - ὑϑ . 38 5ο, Ἔν 

᾿ “Ὁ 9 ας 

ο γἢ ς χ' 

Ἂ;" 

Ἷ πὰ ὅτι ὁ Σχιπίων ναῦν Καρχηδονίαν λαβὼν ἀφ δ. 
ι δὲ ν ἀδικήσας, ἐπειδὴ ἐπὶ πρεσβείᾳ πρὸς αὐτὸν 

εἴσϑαι ἐπλάσαντο᾽ ἤδει μὲν γὰρ ὅτι ἐπὶ τῇ τῶν 
ὡκό ὧν σωτηρίᾳ προεφασίσϑη, προετέμησε δὲ ἤει 
ἕξεως αὐτῶν τὸ μηδ᾽ ὁτιοῦν διαβληϑῆναί πως ὁ 

)0᾽ ποιῆσαι. τοῦ τε Σύφακος καὶ τότε ἔτι συνα; 

ον ος αὐτοὺς ὡς τὸν Σκιπίωνα ἐκ τῆς Αιβύης κα 
έβαν ἐκ τῆς Ἰταλίας ἀπᾶραι; ἐδέξατο τὸν λόγον. 

ὁτ ι ἐπίστευέν οὗ, ἀλλ᾽ ἵνα αὐτὸν σφήλῃ. Υ Ρ. θ06. 

τι ἦλθον οἱ Ῥωμαῖοι πρὸς τὸν Σκιπίωνα τά ᾿ ε. Ὁ 
ἜΦΗΝ ἄγοντες καὶ τὸν Σύφακα. καὶ ὃς ἰδὼ 
, δεδεμένον οὐκ ἤνεγκεν, ἀλλὰ τῆς τε “ : 

οὐ ξενίσεως μνημονεύσας, καὶ τὰ ἀνθρώπου πα “Ὁ 
ματα ̓ ἡμολογισάμονος ,. ὅτι τὲ βασιλέα δυνάμε 

: καὶ ὅ ὅτι ἐξιοσκούδασεον καὶ ἑαυτῷ. γει 

“ὺ Ν 

ἀϑι 5" 

) ἥν ὦ 
Ἂν υ 
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τ ̓ σατο καὶ ἐν ϑεραπείᾳ πολλῇ ἦγε. Υ ἰ". 
Ξῃ ὅτι ἐπικηρυκευσάμενοι οἱ Καρχηδόνιοι τῷ Σκι- 
τἐν πίωνι, τῶν τξ ἐπιταχϑέντων σφίσιν ὑπ’ αὐτοῦ οὐ- 

δὲν ὅ,τι οὐχ ὑποσχόμενοι οἷα μηδὲν αὐτῷ παρέξειν 
Ξ ΟΝ χρήματα μὲν αὐτῷ εὐϑὺς ἔδωκαν καὶ τοὺς 
Ξ ᾿ αἰχμαλώτους πάντας ἀπέδωκαν, ὑπὲρ δὲ τῶν ἄλλων 
᾿ς ἐς τὴν Ῥώμην ἐπρεσβεύσαντο. καὶ αὐτοὺς ἐκεῖνοι 
- τότε οὐ προσεδέξαντο, λέγοντες οὐκ εἶναέ σφισι πά- 
τριον στρατοπέδων τισὶν ἐν τῇ Ἰταλίᾳ ὄντων ὑπὲρ 
ΟΑΑΝ χφηματίξειν. ὕστερον δὲ ἀπάραντορ τοῦ τε 
᾿ἀννίβου καὶ τοῦ Μάγωνος λόγον αὐτοῖς ἔδωκαν, καὶ 

᾿ Α ἦλθον μὲν ἐς ἀμφισβήτησιν πρὸς ἀλλήλους, ἐπ᾽ ἀμ- 

ΣΡ Ὰ φύτερα ταῖς γνώμαις γενόμενοι, τέλος δὲ ἐψηφίσαντο 
᾿ τὰς σπονδὰς ἐφ᾽ οἷς ὁ Σκιπίων συνετέϑειτο. ὕ ρΡ. 380. 

͵ ΜΝ - 

: ᾿ κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν. τοῦ δὲ Σκιπέωνος 
ΝΠ τοτήδοντος ἐπὶ τούτῳ καὶ ἔγκλημα ποιησαμέ- 
ψοῦ οὔτε τι μέτριον τοῖς πρέσβεσιν ἀπεκρίναντο, καὶ 

ἊΝ ̓ προσέτι καὶ ἐπεβούλευσαν αὐτοῖς ἀποπλεύσασιν᾽ καὶ 
᾿ εἴγε μὴ ἄνεμός σφισι κατὰ τύχην ἐπιγενόμενοβ ἐβοή- 
Οϑθησεν, ἥλωσαν ἂν ἢ ἀπώλοντο. καὶ διὰ τοῦτο ὃ 
ἜΣ “Σκιπίων, καίπερ ἐπελϑόντων ἕν τούτῳ τῶν τὴν εἰρή- 
Ὁ νὴν αὑτοῖς φερόντων, οὐκέτ᾽ αὐτὴν ἐποιήσατο. {1}. 
π΄ νῷ Μάρκος. . (πρὸς τὸν Φιλιπ)πον πεμφ- 

. ὑπὸ τῶν ϑηρκεήϊχαν) εν παρ᾽ αὐτῶν 
᾿ α)φϑωσε᾽ πρεσ(βείαν ... ην τοῦ Φιλίππου 

. τέ τινα ὃν αὐτὸς. :. Καρχηδονίοις ἐπε- 
.«ὔτος οὐδὲν εἰρη... ν κεκρατηκότες 

ΔΘ υς τῷ μὲν ... ε δὴ δόξῃ οὐδὲν σμι... - 
τησαν. Ἐτδρίη. ῬΑΓΙ8, Ρ. 469. Οοηΐ, ὧν 

ΓΝ ἔκ τοῦ δίφρου, καὶ ἔλυσε τε αὐτὸν καὶ ἐδεξιώ- 

74 

ὅτι οἵ Καρχηδόνιοι τῷ Σκιπέωνι ἐπέϑεντο καὶ : 
. ὅ 



71 
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πλεῖστοι ὅσοι ἐστρατεύσαντο, ὥς που πολλὰ ἕκου- 
σέως πολλοὶ ὧν οὐδὲν ἂν ἀναγκαξόμενοι δράσειαν 
ποιοῦσι. τὸ μὲν γὰρ προσταττύμενόν σφισιν ὡς καὶ 
βίαιον δυσχεραίνουσι, τὸ δ᾽ αὐϑαίρετον ὡς καὶ αὖ- 
τοχράτορες ἀγαπώσιν. Υ Ρ. 609. 

Δίων βιβλίῳ ιξ΄ “᾿ἐπέστησεν ἐξαίφνης τοῦ ; δρό- 
μου. ΒεκΚ. Αποοά. Ρ. 140, 23. 

Δίων ἐν Ῥωμαϊκῶν ιξ΄ “πέφυκε καὶ ἄλλως ὡς 

πλήϑει τὸ μὲν εὐτυχοῦν ϑρασύνεσϑαι. τὸ δὲ κακο- 
πραγοῦν μετριάξειν, κἀκ τούτου τὸ μὲν δεδιὸς δω- 
φρονεῖν, τὸ δὲ ϑαρσοῦν ἀκολασταίνειν. ἐπὶ πλέον 
δ᾽ ἐν ἐκείνῳ τοῦτ᾽ ἐφωράϑη. ϑυϊάδϑβ ν. ὡς ἐπίπαν. 

Δίων ἐν Ῥωμαϊκῶν ιξ΄ “καί τις λόγος περὶ αὖ- 
τῶν τοιόσδε ἐδημώϑη." δϑυϊάαβ οἱ Εἰγῃ. Μ. εἱ Δ} ν. 
ἐδημώϑη. 

ἐνθυμιξόμενοι, λογιξόμενοι. οὕτω “ων ἐν ιξ΄ 
Ῥωμαϊκῶν. ϑυϊάδ5 5. Εἴγτη. ἂρ. Ογᾶμηθῦ. Απθοά. Ῥαγίβ. 
γο]. 4, Ρ. 169, 8, Ζοῃδγᾶβ ἴμοχ. ρῥ., 750. 

διατίϑημι ἀντὶ τοῦ διαπράττομαι, αἰτιατικῇ 
Δίωνος τη βιβλίῳ “καὶ πάντα μὲν τὰ βέλτιστα τῆς 
φιλοσοφέας ἄνϑη δρεπόμενος. Β6ΚΚ. Απροά. Ρ. 133, 
29, 486 6χ ἀυδυ8 9] 05515 οοῃ 88 βυηΐ οἱ ᾿δοιηοβδ. ὃ 

18, ἐπέστησεν] καὶ ὁ ̓ ἀννίβας μικροῦ ἂν ἀπώλετο. φεύγον- 
τα γὰρ αὐτὸν ὃ Μασινίσσας ἐπεδίωκεν ἀκρατῶς τῇ τοῦ ἵππου 
δύμῃ ὑπενδιδούς. μεταστραφεὶς δ᾽ ὁ ̓ ἀννίβας, καὶ ἰδὼν αὐτὸν 
οὕτω διώκοντα, ἠρέμα ἐξέκλινε καὶ τὸν δρόμον ἐπέστησε. καὶ 
οὕτω παρελάσαντα τὸν ασινίσσαν κατὰ νώτου γενόμενος 
ἔτρωσε" κἀκ τούτου μετ᾽ ὀλίγων ἐξέφυγε. Ζοηατας ν. 244, 1. 

ἃ (Ἐταριηθηίαη ἔογίδββθαδ ῃπ6 εϑὲ αυϊάθῃθῃἨ οι ἷβΒ (8551, 

αὐ ἰπΐτα Ρ, 165, ἔγ, 12 οἱ 10 ἀεοϊοηάδ βυηὶ ἰὰπαιδη Ὀιοηΐδ 

ΟΠνυβοβίομιϊ Οὐ, 1, Ρ. 7, 20 εἱ ὅ, 16 εἀ, πιθ86.} ΠυΙ θηὶ ἃ 6. βαπὶ 
{ταριιθηία: Ρ, 124, 7: Δέωνος ιϑ' βιβλίῳ “καὶ τούς τε ἀν- 

ϑόντας οἵ ἀνέκοψαν." 165, 20: Δέων εϑ' βιβ 
πὲν οὖν οὐδὲν οὐδὲ ἐκείνου προτιμήσαντες 
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. τῶν ἐπινικέων τυχεῖν ἠξίου. λόγων τε ἐπ᾽ 
ἀμφότερα πολλῶν γενομένων. οἱ μὲν γὰρ ἄλλως τε 
καὶ πρὸς τὴν τοῦ “ὐρηλίον» κακοήϑειαν συνεσπού- 

81 

δαξζον αὐτῷ, καὶ τήν τε νίκην ἐμεγάλυνον καὶ παρα-. 
δείγμασι πολλοῖς ἐχρῶντο᾽ οἱ δὲ τῇ τε τοῦ ὑπάτου 
ἰσχύι ἡγωνέσϑαι αὐτὸν ἔλεγον, μηδεμίαν ἰδίαν αὐτο- 
χράτορα ἀρχὴν ἔχοντα, καὶ προσέτι καὶ λόγον παρ᾽ 
αὐτοῦ ἀπήτουν ὅτι τὰ προσταχϑέντα οὐκ ἐπεποιήκει, 
ὕμως ἔλαβεν αὐτά. καὶ ὁ μὲν ἐκεῖ... πρὶν τὸν 4ὑ- 
(ρήλιον) ε... ϑεσ.... ν ἑώρτασεν᾽ ὁ δὲ δὴ Οὐερ- 
ὙΦ ΝΣ ἐστ... ε μὲν παρὰ 
τῶν .χ... Ἐγδρτη. Ρατίδ. Ρ. 465. 

ὅτι διεκηφυχεύσαντο οἵ Καρχηδόνιοι τῷ Σκιπέωνι. 
ἦν δὲ τὰ διωμολογημένα ὁμήρους τέ σφας δοῦναι, ὃ 
καὶ τοὺς αἰχμαλώτους τούς τὲ αὐτομόλους ἤτοι τῶν 

Ῥωμαίων ἢ τῶν συμμάχων ὧν εἶχον ἀποδοῦναι. καὶ 
τοὺς ἐλέφαντας πάντας καὶ τὰς τριήρεις πλὴν δέκα 
παραδοῦναι καὶ τὸ λοιπὸν μὴ κεκτῆσϑαι μήτε ἐλέ- 
φαντας μήτε ναῦς, καὶ τῷ Μασινίσσᾳ πάντων ὧν 
εἶχον αὐτοῦ ἀποστῆναι καὶ ἐκείνῳ δοῦναι, τήν τε 
χώραν καὶ τὰς πόλεις τὰς ἐν τῇ: ἐπικρατείᾳ αὐτοῦ 
οὔσας ἀφεῖναι; καὶ μήτε καταλόγους ποιεῖσϑαι μήτε 
μισθοφόροις χρῆσϑαι μήτε πόλεμον πρὸς μηδένα παρὰ 

τὴν τῶν Ῥωμαίων γνώμην ἀναιρεῖσϑαι. Ὁ ρ. 380. 

Δίων ιϑ'΄ βιβλίῳ " ἱπερε.... τὰ δὲ ὑμέτερα ἐγώ τε ἀεὶ προστατῶ." 
ϑι ἐκ τοῦ αὐτοῦ “περιῆν αὐτοῖς τῆς σχολῆς." 11: εϑ΄ βιβλίῳ 
“ῤῥᾶον καὶ τὰ λοιπὰ προσκατεργάσασϑαι." Εδρ, 149, 2ὅ: 4Ζίων 

κβ΄ βιβλίῳ ἡ ̓πολυειδῆ ἀπόλαυσιν καρπούμενοι τῶν κοινῶν ἄγα- 

ϑῶν." Δίων κβ᾽ βιβλέῳ “ ὧν τὰ μὲν βίᾳ ἥρει, τὰ δὲ καὶ ὁὃμο- 
λογίᾳ παρίστατο." 

82, 1, ναῦς] ναῦς μακρὰς πλείους τῶν δέκα Ζοπδτγδδ 

Ρ.- 244, 15. 
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ἐν μέντοι τῷ δημίῳ) .........ὔὕς πάντες 
τὴν εἰρήνην ὁμοϑυμαδὸν ἐψηφίσαντο.) . .. ἐπεπόγ- 
ϑεσαν λογ.. . αὐτῶν ἤμελλον Ἵ κινδύνων τὲ 

.ταλ... τῶν αὐδναϑεν ες ἐδικαίωσαν᾽ ὁ .. -. τες 
καὶ ἐκεῖνα... .. τ... ἐκ μεγάλων...... α.αενν 
δὲ λοι. τῶν ες ντες ἐπτ... 

34 

85 

80 

(χαὶ τῶν ἐλεφάντων οἷ μὲν) πλείους ἐς τὴν ἹΡ(ώ- 
μὴν ἀπήχϑησαν, οἱ δὲ λοιποὶ τῷ) Μασινίσσᾳ ἐδίω- 
ρήϑησαν.) 

Καρχηδονίων. (καὶ αὐτοί τε τὴν Ἰταλίαν. Ῥω- 
μαῖοζ) τε τὴν Λιβύην (εὐϑὺς μετὰ τὴν εἰρήνην ἐξέ- 
λιπον. τοῖς) δὲ δὴ πρεσβευίσασι τῶν Καρχηδονίων 
ἐς Ῥώμην) συμβαλεῖν τοῖς (ἑκάστῳ προσήκουσιν αὐχ- 
μαλώτοις ἐ)πέτρεψαν᾽ καὶ ὡς (διακόσιοι αὐτῶν ἄνευ 
λύτρων ἀπεστά)λησαν τῷ Σκιπίωνι... μετὰ τὴν 
σύμβασιν... τήν τε φιλίαν κ... βαιωσαν᾽ καὶ 
τ(ὴν εἰρήγνην ἐχαρίσαντο.. .. 

. αἰχμαλώτους ... ε Τερέντιος εἷς... βου- 
λῆς ὧν πιλίον... ν᾿ καὶ ὥς τινα... ἀκολουϑῆσαι. 
Σκιπίων μὲν (οὖν μέγας ἐκ τούτων ἤρετο.) ᾿Αννίβας 
δὲ καὶ ἐς δίί(κην παρὰ τοῖς οἰκείοις ἤχϑη, καὶ ὡς τήν 
τε) Ῥώμην δυν(ηϑεὶς λαβεῖν καὶ μὴ ἐθελήσας καὶ) 
τὴν λείαν τὴν (ἐκ τῆς Ἰταλίας σφετερισάμενος κατη- 
γορή)ϑη. οὐ μέντοι καὶ (ἑάλω, ἀλλὰ καὶ τὴν μεγί- 

88---8ῦ, δήμῳ] τοιούτων δὲ γενομένων τῶν ὁμολογιῶν πρέσβεις 
οἵ Καρχηδόνιοι ἐπὶ Ῥώμην ἐστάλκασι. καὶ οἵ μὲν ἀπῆλϑον, 
οὐ μέντοι καὶ ἡ γερουσία τὴν πρεσβείαν ἑτοίμως ἐδέξατο, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ πολὺ ἠμφισβήτησαν ἀλλήλοις ἐναντιούμενοι. ὁ δὲ δῆμος 
τὴν εἰρήνην ὁμοϑυμαδὸν ἐψηφίσατο. --- καὶ τῶν ἐλεφάντων 
-- ἀπ., τῷ Μ.΄. δὲ οἵ λοιποὶ ἐδ. --- καὶ Ρωμαῖοι μὲν τὴν Λ. 
ἐξέλιπον, τὴν δ᾽ Ἰταλίαν οἵ Καρχηδόνιοι. Ζοπαγαβ ρΡ. 243, 
18--245, 6. 
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στην τῶν Καρ)χηδονέων ἀρ(χὴν οὐκ ἐς μακρὰν ἐπε- 
τράπη).. ....οο τα μὲν ἐπί τε... ν ὑπάτων 
γει... τῇ Σικελίᾳ βε.. Ἐταρσιῃ. Ραγῖβ. Ρ. 462. (οηΐ, 
ΖοπᾶΓ 88 Ρ. 244, 18 864., [ἱνῖι5 380, 42, 48, 45. 

. καὶ διέτριψαν συχνὰς ἡμέρας, ἐς μὲν παρά- 
ταξιν μὴ συνιόντες, ἀκροβολισμοῖς δέ τισι καὶ πεί- 
ραις τῶν τε ψιλῶν καὶ τῶν ἱππέων χρώμενοι. οἵ μὲν 
γὰρ Ῥωμαῖοι ἠπείγοντο ὅτι τάχιστα συμβαλεῖν" τῇ 
τε γὰρ δυνάμει ἔρρωντο καὶ τροφὴν οὐ πολλὴν εἷ- 
χον, καὶ διὰ ταῦτα πολλάκις καὶ πρὸς τὸ χαράκωμά 
σφων προσέμισγον᾽ ὁ δὲ δὴ Φίλιππος τοῖς μὲν ὅπλοις 
ἀσϑενέστερος ὦν, τῇ δὲ παρασκευῇ τῶν ἐπιτηδείων 
διὰ τὸ τὴν οἰκείαν οἱ ἐγγὺς εἶναι προφέρων ἀνεῖχεν, 
ἐκτρυχοῦσϑαι αὐτοὺς ἀμαχὶ προσδοκήσας, καὶ εἴπερ 
ἐκεκρατήκει τῆς γνώμης, πάντως ἂν τι ἐξείργαστο᾽ 
νῦν δὲ καταφρονήσας τῶν Ῥωμαίων ὡς φοβουμένων 
αὐτόν. ὅτι πρὸς χωρίον τι ὅϑεν ἐπισιτίσασϑαί σφισι 
λῷον ἦν μετέστησαν, ἐπῆλϑέ τε αὐτοῖς ἁρπαγὰς 
ποιουμένοις ἀπροσδόκητος, καίτινας καὶ διέφϑειρεν. 
αἰσϑόμενος δὲ τοῦτο ὁ Γάλβας ἐπεξέδραμεν ἐκ τοῦ 
στρατοπέδου, καὶ προσπεσὼν αὐτῷ μὴ προσδεχομένῳ 
πολλῷ πλείους ἀνταπέκτεινεν.. (ἡττη) ϑείς τε καὶ 
προσέτι καὶ τρωϑεὶς οὐκέτι κατὰ χώραν ἔμεινεν, 
ἀλλ᾽ ἡμέρας τινὰς πρὸς ἀναίρεσιν καὶ ταφὴν δὴ τῶν 

νεχρῶν σπεισάμενος ἔπειτα ὑπὸ τὴν πρώτην νύκτα 
ἀπανέστη. οὐ μέντοι ὁ Γάλβας ἐπεδίωξεν αὐτόν τῇ 
τε γὰρ ἀπορίᾳ τῶν τροφῶν καὶ τῇ ἀπειρίᾳ τῶν χω- 
ρίων, τὸ δὲ δὴ πλεῖστον καὶ τῇ ἀγνωσίᾳ τῆς παρα- 
σκευῆς αὐτοῦ καὶ δέει μὴ ἀπερισκέπτως ποι προχω- 
ρῶν σφαλῇ, οὐκ ἠϑέλησεν περαιτέρω προχωρῆσαι, 
ἀλλ᾽ ἐς τὴν ᾿“πολλωνίαν ἀνεκομίσϑησαν. κἀν τούτῳ 
καὶ ὁ ̓ ἀπούστιος μετὰ τῶν Ῥοδίων καὶ μετὰ τοῦ ᾽4τ- 

10 ΟΑΒΒΙΓΒ, 1. 8 
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τάλου περιπλέων συχνὰς μὲν νήσους ἐχειρώσατο ... 
Ἐγδρτη. Ῥαγῖβ. Ρ. 464. (ὑοηΐ. ΖοηᾶΓαϑ Ρ. 247, θ. 

οἵ Ἴνσουμβροι ἐταράχϑησαν᾽ ᾿Αμίλκας γάρ τις 
Καρχηδόνιος τῷ τε Μάγωνι συστρατεύσας καὶ ἐν 
τοῖς χωρίοις ἐκείνοις ὑπομείνας τέως μὲν ἡσυχίαν 
εἶχεν, ἀγαπὼν εἰ διαλάϑοι, ἐπεὶ δ᾽ ὁ Μακεδονικὸς 
πόλεμος ἐνέστη, τούς τε Γαλάτας ἀπέστησε τῶν Ῥω- 
μαίων καὶ μετ᾽ αὐτῶν ἐπὶ Μίγυας στρατεύσας καὶ 
ἐκείνων τινὰς προσεποιήσατο. μάχης δέ σφισι μετὰ 
ταῦτα πρὸς τὸν Λούκιον Φούριον στρατηγὸν γενομέ- 
νης (ἡττήϑησαν καὶ) ἐπρεσβεύσαντο σπονδῶν δεόμε- 
νοι. καὶ οἵ μὲν “ίγυες ἔτυχον αὐτῶν᾽ τότε δ᾽ ἂλ- 
ΜΕ ΜΕ χ.. εν ἄλλους Γαλάτας 
ἐλανοξν, τρλς ερ τ τὰ δ δος φὴνν αιρεσιν..... κ.σ....οῸ 
ἐννς͵ δεινὸν μὲν... ἡ. συνεημ. δ. μ..»ν... 
ἐεῆ τὰ τα αὐτὴν ὧν Ἀ" πνα: φυνττν το ἐχυρίξευεν δ. ....«τν νος 
ταις ἐπε. φακ ἐστ... ὃ. γεω......... δον νὸς 
ΠΕΣ οὐκ. . δ... τον ν ξιννυ. ες τὴν μνή- 
μὴν οὐχθείοι  ὐφχχ τ το ξυκι διη. ἡ... 
Εγάριη. Ῥαγῖβ. Ρ. 468.. 

ὅτι ἡ Καρχηδὼν πολλοῖς Ῥωμαίων ἐξαιρετέα ἐδό- 
κει εἶναι, καὶ Κορνηλίῳ ὑπάτῳ,, καὶ ἔλεγεν ὅτι ἀδύ- 
νατόν ἐστι συνεστώσης αὐτῆς ἀδεεῖς σφας εἶναι. 
Ρ. 381. 

ὅτι ὁ Φίλιππος ἡττηϑεὶς ἐπεκηρυκεύσατο τῷ Φλα- 
ἱυνίνῳ᾽ καὶ ὅς, εἰ καὶ τὰ μάλιστα καὶ τῆς Μακεδο- 
νίας ἐγλέχετο᾽ καὶ τῇ παρούσῃ οἱ εὐτυχίᾳ ἐπίπαν ἐπ- 
εξελϑεῖν ἐπεθύμει. ὅμως ἐσπείσατο. αἴτιον δὲ ὅτι 

58, 0, 8, τότε δ᾽ ἄλλοι] τοῖς δ᾽ ἄλλοις, αἱ τοῖς ἄλλοις δὲ οὐκ 
ἐδόϑησαν ἀλλ᾽ ἀντεστράτευσεν ἐπ᾽ αὐτοὺς Αὐρήλιος ὁ ὕπατος, 
φϑονήσας τῆς νίκης τῷ στρατηγῷ Ζοπᾶταβ Ρ. 248, 8. 
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ἐφοβήϑη μὴ οἵ τε Ἕλληνες ὑπεξαὶρεϑέντος αὐτοῦ τό 
τε φρόνημα τὸ παλαιὸν ἀναλάβωσι καὶ σφᾶς οὐκέτι 
ϑεραπεύσωσι, καὶ οἱ Αἰτωλοὶ ἐν μεγάλῳ καὶ τότε 
αὐχήματι, ὅτι τὸ πλεῖστον τῆς νίκης κατειργάσαντο, 
ὄντες ἐπαχϑέστεροί σφισι γένωνται, ὃ τε ᾿Αντέοχος 

ἔς τε τὴν Εὐρώπην, ὥσπερ ἠγγέλλετο, ἔλϑῃ καὶ τῷ 
Φιλίππῳ συμμαχήσῃ. ὕ 1}. 

ὅτι νεανίσκοι τινὲς Καρχηδονίων πρέσβεις ἐς τὴν 61 
Ῥώμην ἐλθόντας ὑβρίσαντες ἐπέμφϑησαν μὲν ἐς τὴν 
Καρχηδόνα καὶ ἐξεδόϑησάν σφισιν, οὐκ ἔπαϑον δὲ 
ὑπ᾽ αὐτῶν δεινὸν οὐδέν, ἀλλ᾽ ἀφείϑησαν: Ὁ ἰ". 

ὅτι ὁ ̓ Αντίοχος καὶ οἱ στρατηγοὶ αὐτοῦ προδιε- 02 
φϑάρησαν᾽ τῇ τε γὰρ ἄλλῃ ῥαστώνῃ καὶ ἔρωτι κό- δ ιν 
ρης τινὸς ἔς τε τὸ ἁβροδίαιτον ἐξώκειλε καὶ ἀπολέ- 
μους καὶ τοὺς ἄλλους ἐποίησεν. Υ ῥ. 609. 

ὅτι Σέλευκος ὁ τοῦ ᾿Δντιόχου τὸν τοῦ ᾿φρικα- 3 
“νοῦ υἱὸν διαπλέοντα ἐκ τῆς Ἑλλάδος λαβὼν ἐν 8ὲε- “6 Ἄν 

ραπείᾳ πολλῇ ἐπεποίητο. ἀπολυτρῶσαι μὲν γάρ, καί- 
τοι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ πολλὰ δεηϑέντος. οὐκ ἠϑέλη- 
σεν. οὐ μέντοι καὶ κακόν τι εἰργάσατο, ἀλλὰ καὶ 
τοὐναντίον ἰσχυρῶς περιεῖπε. καὶ τέλος, καίπερ τῶν 
σπονδῶν ἁμαρτών. ἀφῆκεν ἄνευ λύτρων. Υ̓ 1". 

ὅτι ἐφϑόνουν τοῖς Σικιπέωσι πολλοί, ὅτι δύο ἀδελ- 68 
φοὶ γένους τε καὶ ἀρετῆς εὖ ἥκοντες τά τε ἄλλα κατέ- 
πραξαν ὥσπερ εἴρηται, καὶ ἐπικλήσεις τοιαύτας ἔλα- 
βον, ἐπεὶ ὅτι γε οὐδὲν ἠδίκουν δηλοῦται μὲν καὶ τοῖς 
εἰρημένοις. ἀπεδείχϑη δὲ ἔτι μᾶλλον τῇ τε τοῦ '4σια- «.. 
τικοῦ δημεύσει τῆς οὐσίας, ἐν ἣ μηδὲν πλέον τῶν "Ὸ 
προὐπαρχόντων οἵ εὑὐρέϑη. καὶ τῇ τοῦ ᾿“φρικανοῦ ἐς 
“έτερνον ἀναχωρήσει κἀνταῦϑα μέχρι τὴς τοῦ βίου 
τελευτῆς ἀδείᾳ. τὴν μὲν γὰρ πρώτην ἀπήντησε, νο- 
μέξων τῇ τῆς ἀρετῆς ἀληϑείᾳ περιέσεσϑαι. Υ ῥ. 009. 

8. Ἐ 
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64 ὅτι οἱ Ῥωμαῖοι τῆς τρυφὴς τῆς ᾿Δσιανῆς γευσά- 
μένοι. καὶ μετὰ τῆς τῶν λαφύρων περιουσίας τῆς τε 
παρὰ τῶν ὅπλων ἐξουσίας ἐν τοῖς τῶν ἡττηϑέντων 

κτήμασιν ἐγχρονίσαντες, τήν τε ἀσωτίαν αὐτῶν διὰ 
βραχέος ἐξήλωσαν, καὶ τὰ πάτρια ἔϑη οὐ διὰ μακροῦ 
κατεπάτησαν. οὕτω τὸ δεινὸν τοῦτ᾽ ἐκεῖϑεν ἀρξαμε- 
νον καὶ ἐς τὸ ἄστυ ἔπεσε. ΥΥ ἰ}. 

θῦ ὅτι ὁ Γράκχος ἄλλως μὲν καὶ ἐκ τοῦ πλήϑους ἦν 
καὶ ἐδημηγόρει δεινότατα. οὐ μέντοι καὶ ὡμοιώϑη 
Κάτωνι. ἀλλὰ καίπερ παλαιάν τινα πρὸς τοὺς Σ'κι- 
πίωνας ἔχϑραν ἔχων οὐκ ἤνεγκε τὸ γιγνόμενον, ἀλλ᾽ 
ὑπὲρ τοῦ ᾿ἀφρικανοῦ καὶ ἀπελογήσατο ἐρήμην κατη- 
γορηϑέντος, ὅπως τε μηδεμίαν κηλῖδα λάβοι διε- 
σπούδασε,. τόν τε ᾿“σιατικὸν ἐκώλυσεν ἐς τὸ οἴκημα 
ἐμβληϑῆναι. καὶ διὰ ταῦτα αὐτῷ οἵ Σκιπίωνες τήν 
τε ἔχϑραν κατέλυσαν καὶ κῆδος συνήῆψαν᾽ τὴν γὰρ 
ϑυγατέρα τὴν ἕξαυτοῦ ὁ ᾿ἀφρικανὸς συνῴκισεν. Υ 
Ρ. 610. 

88 ὅτι ὁ Περσεὺς παντελῶς τοὺς Ῥωμαίους ἐκ τῆς 

χν α, “Ελλάδος ἐκβαλεῖν ἤλπισεν, τῇ. ὃὲ πολλῇ καὶ ἀκαίρῳ 
φειδωλέίᾳ καὶ τῇ δι᾿ αὐτὴν τῶν συμμάχων ὀλιγωρίᾳ 

ἀσϑενὴς αὐϑὶς ἐγένετο. ἐπειδὴ γὰρ τά τε τῶν Ῥω- 
μαέων ὑπεδίδου καὶ τὰ ἐκείνου ἐπηύξετο, κατεφρό- 
νησὲεν ὡς οὐδὲν ἔτι τῶν συμμάχων δεόμενος, ἀλλ᾽ 
ἤτοι καὶ προῖκά οἵ αὐτῶν βοηϑησόντων, ἤ καὶ καϑ' 
ἑαυτὸν κρατήσων, καὶ οὔτε τῷ Εὐμένει οὔτε τῷ Γεν- 
τίῳ τὰ χρήματα ἃ ὶ ὑπέσχητο ἀπέδωκε, νομέσας οἰκείαν 
αὐτοὺς αἰτίαν ἔχϑρας πρὸς Ῥωμαίους ἔχειν. τούτων 
τε οὖν καὶ τῶν Θρακῶν, οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ἐκεῖνοι ἐν- 
τελὴῆ τὸν μισϑὸν ἐλάμβανον, ἀπροϑύμων γενομένων 
ἐς τοσοῦτο αὖϑις ἀπογνώσεως ἀφίκετο ὥστε καὶ σπον- 
δῶν δεηϑῦναι. Υ ἰ". 
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ὅτι ὁ Περσεὺς σπονδῶν ἐδεήϑη παρὰ Ῥωμαίων, 
κἂν ἔτυχεν αὐτῶν, εἰ μὴ οἵ Ῥόδιοι συνεπρέσβευσαν 

αὐτῷ δέει τοῦ μὴ τοῖς Ῥωμαίοις τὸν ἀντίπαλον ὑπεξαι- 
ρεϑῆναι. μέτριον μὲν γὰρ οὐδέν, οἷα δεομένους δ8ἰἐ- 
κὸς ἦν εἰπεῖν. ἔλεξαν καὶ τῆς εἰρήνης οὐκ αἰτηταὶ 
μᾶλλον τῷ Περσεῖ ἢ δόται ὄντες, ἄλλα τε πολλὰ 
ὑπερήφανα διελέχϑησαν, καὶ τέλος ἠπείλησαν τοῖς 
αἰτίοις τοῦ μὴ συμβῆναί σφας γενομένοις μετὰ τῶν 
ἑτέρων πολεμήσειν. κἀκ τούτου οὐδὲ τὸ πρὶν ἀνύ- 
ποπτοι τοῖς Ῥωμαίοις ὄντες μᾶλλον διεβλήϑησαν, καὶ 

τὸν Περσέα τῶν σπονδὼν τυχεῖν ἐκώλυσαν. ὕ' Ρ. 382. 
ὅτι ὁ Περσεὺς ἐν Σαμυϑράκῃ ὧν ἐν τῷ ἱερῷ, 

καὶ ἐξαιτηϑεὶς Εὐανδρόν τινα, γένος μὲν Κρῆτα, 
πιστότατον δὲ ὄντα καὶ ἄλλα τε πολλὰ ἑαυτῷ κατὰ 
τῶν Ῥωμαίων ὑπουργηκότα καὶ τὴν τοῦ Εὐμένους 
ἐπιβουλὴν τὴν ἐν τοῖς Ζελφοῖς γενομένην συνεσκευα- 
κότα, οὐκ ἐξέδωκε, φοβηϑεὶς μὴ κατείπῃ ὅσα αὐτῷ 
συνήδει, λάϑρα δὲ ἀποκτείνας διέδωκε λόγον ὅτι 
ἑαυτὸν προαπεχρήσατο. οἵ δὲ συνόντες οἵ φοβηϑέν- 
τες τὴν ἀπιστίαν αὐτοῦ καὶ τὴν μιαιφονίαν μεϑίέ- 
στασϑαι ἤρξαντο. ΥΥ ῥ. 610. 

ὅτι ὁ Περσεὺς ἐθελοντὴς εὐρέϑη, καὶ αὐτὸν ἐς 
τὴν ᾿Δμφίπολιν ἀχϑέντα ὁ Παῦλος οὐδὲν οὔτε ἔργῳ 

ἐΘ 

ω 

γ»-» 

οὔτε λόγῳ δεινὸν ἔδρασεν, ἀλλὰ καὶ προσιόντι οὗ 
ὑπαναστὰς τά τε ἄλλα ἐδεξιώσατο καὶ ὁμόσιτον 
ἐποιήσατο, ἔν τε φυλακῇ ἀδέσμῳ καὶ ἐν ϑεραπείᾳ 
πολλῇ ἦγε. Υ ρ. 613. 

ὅτι Περσεύς, ὕστατος βασιλεὺς Μακεδονίας. κα- 
ταλιμπανόμενος ἐν τῷ πρὸς Ῥωμαίους πολέμῳ ὑπὸ 
τῶν οἰκείων, ἀπογνοὺς φέρων ἐνεχείρισεν ἑαυτὸν 
Αἰμιλέῳ Παύλῳ. ὁ δὲ πεσεῖν βουληϑέντα πρὸς τοῖς 
γόνασιν αὐτοῦ ἀναστήσας. καὶ ἐπειπὼν “᾿ἄνϑρωπε, 

σι 
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τί μου καϑαιρεῖς τὸ κατόρϑωμα;" ἐπί τινος βασιλι- 
κοῦ ϑρύόνου πάρεδρον αὑτῷ κατεστήσατο. ΜΝ γ. 546. 

ὅτι Περσεὺς ναῦν τἄλλα τὲ “μεγαλοπρεπῶς καὶ 

πέρα τοῦ συνήϑους ἐξήσκησε, τὴν εἰρεσίαν ἐπὶ ἐχκ- 
καίδεκα στίχους ποιήσας. ΜΊΡ. 

ὅτι ὃ Παῦλος οὐ στρατηγῆσαι μόνον ἦν ἀγαϑός, 
ἀλλὰ καὶ χρημάτων ἀδωρότατος. τεκμήριον δέ᾽ δεύ- 
τερον τότε ὑπατεύσας καὶ λαφύρων ἀμυϑήτων κρα- 
τήσας ἐν τοσαύτῃ πενία διεβέω ὥστε χαλεπῶς τῇ γυ- 
ναικὶ αὐτοῦ τὴν προῖκα τελευτήσαντος ἀποδοϑῆναι. 
τοιοῦτος μὲν οὖν ἦν καὶ τοιαῦτα ἔπραξεν. τοῦτο δὲ 
μόνον ὥσπερ τινὰ κηλῖδα [ἐν] τῷ τούτου βίῳ προστε- 
τρῖφϑαι νομίξουσι, τὸ διαρπάσαι τοῖς στρατιώταις 
τὰ χρήματα ἐπιτρέψαι. τἄλλα οὐκ ἄμοιρον χαρίτων 
ἄνδρα γενόμενον, καὶ μέτριον μὲν ἐν. ταῖς εὐπρα- 
γίαις, εὐτυχέστατον δὲ ἅμα καὶ εὐβουλότατον ἐν τοῖς 
πολεμίοις ὀφϑέντα. μαρτύριον δὲ τὸ μήτε πρὸς τὸν 
Περσέα ὑπέρογκον καὶ ἀλαξόνα δειχϑῆναι, μήτε τὸν 
πρὸς αὐτὸν πόλεμον κακῶς καὶ ἀπροβούλως ἀγωνί- 

σασϑαι. Υ ῥ. 613. 
ὅτι οἵ Ῥόδιοι φρόνημα πολὺ πρότερον σχόντες ὡς 

καὶ αὐτοὶ τόν τε Φίλιππον καὶ τὸν ᾿Αντίοχον νενικη- 
κότες τῶν τε Ῥωμαίων κρείττους ὄντες, ἐς τοσοῦτον 

δέους ἀφίκοντο ὥστε καὶ πρεσβευτὴν πρὸς τὸν ᾽4ν- 
τίοχον τὸν τῆς Συρίας βασιλέα σταλέντα Ποπίλιον 
μεταπέμψασϑαι. καὶ παρόντος αὐτοῦ καταψηφίσασϑαι 
πάντων τῶν τἀναντία τοῖς Ῥωμαίοις φφονησάντων, 
τοὺς τὲ συλληφθέντας αὐτῶν ἐπὶ τιμωρίαν ἘΡΡΝΕ 
ι{ 0. 982. 

ὅτι οἵ αὐτοὶ πρεσβευσάμενοι πρὸς αὐτοὺς πολ- 
λάκις. ὥς που καὶ ἐδέοντό τινος, οὐδὲν ἔτ᾽ αὐτοῖς 

προσέφερον ὧνπερ καὶ πρότερον, ἀλλ᾽ ὅσα ἐς τὸ 
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παραιτήσασϑαι μὴ μνησικακεῖν σφισιν αὐτοὺς χρή- 
σιμα ἐξ ὧν ὑπούργησάν ποτε αὐτοῖς λαβεῖν ἐδύναντο, 
μόνα ἔλεγον, καὶ τήν γε πρόσρησιν τῆς συμμαχίας 
τῆς πρὸς αὐτοὺς μὴ προσδεχόμενοι πρόσϑεν, ἵνα καὶ 
ὡς μετατάξασϑαί ποτὲ ἀπ᾽ αὐτῶν ἐκ τοῦ μηδεμίαν 
ἔνορκον ἀνάγκην φιλίας. ἔχειν δυνάμενοι φοβεροί τε 
αὐτοῖς ὦσι καὶ πρὸς τῶν ἀεὶ πολεμούντων σφίσιν 
ἐπιϑεραπεύωνται, τότε καὶ πάνυ προσϑέσϑαι ἐσπού- 
δαξον, τήν τε παρὰ τῶν Ῥωμαίων εὔνοιαν ἅμα βε- 
βαιούμενοι. καὶ τιμὴν ἐκ τούτου καὶ παρὰ τῶν ἄλ- 
λων ϑηρώμενοι. {Π1}. 

ὅτι ὁ Προυσίας αὐτὸς ἔς τὲ : τὴν Ῥώμην καὶ ἐς τὸ 
βουλευτήριον ἐσελϑὼν τὸν τε οὐδὸν αὐτοῦ κατεφί- 

λησε καὶ τοὺς βουλευτὰς ϑεοὺς ἐπωνόμασε καὶ προσε- 
κύνησεν. ἐξ οὗπερ καὶ ἠλεήϑη ὅτι μάλιστα, καίτοι 
καὶ τῷ ̓ Αττάλῳ παρὰ τὴν τῶν Ῥωμαίων γνώμην πο- 
λεμήσας. ἐλέγετο γὰρ καὶ οἴκοι τοὺς πρέσβεις αὐ- 
τῶν, ὁσάκις ἀφέκοιντό τινες. προσκυνεῖν, ἀπελεύ- 
ϑερόν τε ἑαυτὸν τοῦ δήμου ἐπεκάλει, καὶ πιλίον 
πολλάκις ἐπετίϑετο. 1] ρ᾿. 3828. 

ο΄ ὅτε ΖΣικιπέων νέος δ΄ καὶ κ΄ ἐτῶν ἐστρατήγησεν. 
Ν υ. 546. 

τίς γάρ ποτὲ καὶ ὅρος ἡλικίας τοῖς γ᾽ ἅπαξ ἐκ 
μειρακίων ἐξελϑοῦσι πρὸς τὸ τὰ δέοντα φρονεῖν ἔπ- 
ἐστι; τίς ἀριϑμὸς ἐτῶν πρὸς τὸ τὰ προσήκοντα πράτ- 
τειν ἀποδέδεικται; οὐχ ὅσοι μὲν ἂν τῇ τε φύσει καὶ 
τῇ τύχῃ χρηστῇ χρήσωνται, πάντα ἀπ᾽ ἀρχῆς εὐϑὺς 
ἃ δεῖ καὶ φρονοῦσι καὶ πράττουσιν, οἵ δὲ ἐν τῇδε 
τῇ ἡλικίᾳ βραχὺν νοῦν ἔχοντες οὐδ᾽ ἂν αὖθίς ποτε, 
οὐδ᾽ εἰ πολλὰ ἔτη διέλϑοι, φρονιμώτεροι γένοιντο; 
ἀμείνων μὲν γὰρ ἄν τις αὐτὸς ἑαυτοῦ προϊούσης τῆς 
ἡλικίας ὑπάρξειεν, ἔννους δ᾽ ἐξ ἀνοήτου καὶ ἔμφρων ἐξ 
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ἄφρονος οὐδ᾽ ἂν εἷς ἐκβαίη. μὴ μέντοι τοὺς νέους ἐς 

ἀϑυμίαν, ὡς καὶ κατεγνωσμένους τὸ μηδὲν τῶν δεόν- 
τῶν πράττειν δύνασϑαι, ἐμβάλητε᾽ πᾶν γὰρ τοὐναν- 
τίον προτρέπεσϑαι αὐτοὺς ὀφείλετε πάντα τὰ προσ- 
ἥκοντα αὐτοῖς προϑύμως ποιεῖν ἀσκεῖν, ὡς καὶ τι- 
μὰς καὶ ἀρχὰς καὶ πρὸ τοῦ γήρως ληψομένους" ἐκ 
γὰρ τούτου καὶ τοὺς πρεσβυτέρους βελτίους ποιή- 
σετε, πρῶτον μὲν ἀνταγωνιστὰς πολλοὺς ἀποδείξαν- 
τες. ἔπειτ᾽ ἐνδειξάμενοι ὡς καὶ τἄλλα πάντα καὶ τὰς 

ἡγεμονίας μάλιστα οὐκ ἐξ ἀριϑμοῦ ἐτῶν ἀλλ᾽ ἐξ ἀρε- 
τῆς ἐμφύτου πᾶσι τοῖς πολίταις δώσετε. ΜΡ. 47 οἱ 
Εχοογρία οχ Μ8. ΕἸογ μι ηο ᾿οδπηῖ5 Πδιηδϑοθηὶ Ῥάγ}}6]0- 

ΤῸ Υ0]. 2, Ρ. 088, 689 οἀ. (αἰδ., 4, Ρν. 148, 149 οἀ. 

Μοείΐπεϊκ., υδὶ ὡς κατεγνωσμένους οἱ πρακτικωτέρους 

ΡΓῸΟ πρεσβυτέρους, γΓοοίβ4ι6 τοῖς γ᾽ ἅπαξ οἱ ἔννους 

δ᾽ ἐξ ρῥγὸ γε οἱ δέ, 564 τηᾶ]6 ρᾷ}}}0 δηΐθ ἤἥηθμι μὲν ργῸ 
μάλιστα. 

ὅτι Σκιπίων ὁ ᾿ἀφρικανὸς ἄριστος μὲν ἦν ἐκ 
πλείονος τὸ δέον ἐκφροντίσαι, ἄριστος δὲ καὶ ἐκ τοῦ 
παραχρῆμα τὸ κατεπεῖγον ἐρευνῆσαι, ἔν τε τῷ προσ- 
ἥκοντι καιρῷ ἑκατέρῳ αὐτῶν χρήσασϑαι ἤδει. τά τε 
πρακτέα ἐν τῷ ϑαρσοῦντι διεσκόπει, καὶ τὴν διαχεί- 
ρισιν αὐτῶν ὡς καὶ δεδιὼς ἐποιεῖτο. ὅϑενπερ τῇ 
τοῦ λογισμοῦ ἀδεεῖ διασκέψει πάντα ἀκριβῶς τὰ κα- 
ϑήκοντα ἐνενόει, καὶ τῇ περὶ τοῦ ἀσταϑμήτου φρον- 
τίδι ἀσφαλῶς αὐτὰ ἔπραττε. καὶ διὰ τοῦτ᾽ εἴ ποτε 
καὶ ἐς ἀπροβουλίας ἀνάγκην, οἷα ἔν τε τοῖς τοῦ πο- 
λέμου παραλόγοις καὶ ἐν ταῖς τῆς τύχης ῥοπαῖς συμ- 
βαίνειν εἴωϑε, προήχϑη. οὐδὲ τότε τῶν προσηκόν- 
τῶν ἡμάρτανεν. ὑπὸ γὰρ τοῦ ἔϑους, τοῦ τε τῇ τύχῃ 
πρὸς μηδὲν ἀλογίστως χρῆσϑαι, οὐδὲ ἐς τὴν τοῦ 
ἐξαπιναίου προσβολὴν ἀπαράσκευος ἦν, ἀλλὰ καὶ 
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τοῖς αἰφνιδίοις ὑπὸ τοῦ μηδέποτε ἀτρεμίξειν ὡς καὶ 
ἐκ πολλοῦ αὐτὰ προνενοηκὼς ἐχρῆτο. τολμητής τε 
ἐκ τούτων, ἐν οἷς ἐπεπιστεύκει ὀρϑῶς ἔχειν, καὶ κιν- 
δυνευτὴς ἐν οἷς ἐθάρσει ἰσχυρῶς ἐγίγνετο᾽ καὶ γὰρ 
τὸ σῶμα ἴσα τοῖς πάνυ τῶν στρατιωτῶν ἔρρωτο. καὶ 
διὰ τοῦτο, ὃ καὶ τὰ μάλιστα ἄν τις αὐτοῦ ϑαυμά- 
δειξε, προεβούλευέ τε τὰ κράτιστα ὡς καὶ ἑτέροις ἐπι- 
τάξων, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ αὐτὰ ὡς καὶ ὑφ᾽ ἑτέρων κε- 
κελευσμένα ἐχειρούργει. τῇ τε οὖν ἄλλῃ ἀρετῇ ἀἄσφα- 

λὴς ἦν, καὶ τὴν πιστότητα οὐχ ὅπως πρὸς τοὺς πο- 
λίτας τούς τε χρωμένους οἷ, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ ὀϑνεῖον 

τό τε πολεμιώτατον ἀκμδ ἐκέκτητο. καὶ αὐτῷ κατὰ 
τοῦτο πολλοὶ μὲν ἰδιῶται, πολλαὶ δὲ καὶ πόλεις προσε- 
χώρησαν. ἅτε γὰρ μηδὲν ἀλογίστως μηδὲ ἐξ ὀργῆς 
ἢ καὶ δέους ποιῶν ἢ καὶ λέγων. ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ βεβαίου 
τῶν λογισμῶν πρὸς πάντα τὰ καίρια ἕτοιμος ὦν, καὶ 
τὰ ἀνθρώπινα ἱκανῶς ἐκλογιξόμενος, καὶ μήτε τι 
ἀνέλπιστον ποιούμενος καὶ πάντα πρὸς τὴν τῶν 
πραγμάτων φύσιν προδιασκοπῶν, ῥᾷστά τε τὰ πρακ- 
τέα πρὶν καὶ δεηϑῆναι αὐτῶν ἐπενόει, καὶ ἐς βε- 
βαιότητα αὐτοῖς ἐχρῆτο. τοιγαροῦν μόνος ἀνθρώπων 
ἢ καὶ μάλιστα διά τε ταῦτα καὶ διὰ τὴν μετριότητα 
τήν τε ἐπιείκειαν οὔτε ὑπὸ τῶν ὁμοτίμων οὔϑ'᾽ ὑπό 
τινος ἐφϑονήϑη. ἴσος «μὲν γὰρ τοῖς ὑποδεεστέροις, 
οὐκ ἀμείνων ὃὲ τῶν ὁμοίων, ἀσϑενέστερος δὲ τῶν 
μειξόνων ἀξιῶν εἶναι, κρείττων καὶ τοῦ φϑόνου τοῦ 

μόνους τοὺς ἐοέστούα ἄνδρας λυμαινομένου ἐγένετο. 
Υ γ". 61. 

ὅτι Καρχηδόνιοι πολεμούμενοι παρὰ Ῥωμαίων 
ὅπλα τε καὶ τριήρεις δι᾿ ἐλαχίστου ἐποιήσαντο, τοὺς 
μὲν ἀνδριάντας πρὸς τὴν τοῦ χαλκοῦ χρῆσιν συγχω- 
νεύσαντες, καὶ τὴν ξύλωσιν τῶν τε ἰδίων καὶ δημο- 
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σίων ἔργων πρὸς τὰς τριήρεις καὶ τὰς μηχανὰς μετε- 
νεγκάμενοι, ἔς τε τὰ σχοινία ταῖς τῶν γυναικῶν κό- 
μαις ἀποκεκαρμέναις χρησάμενοι. Μ ρ. 540. Οοηΐ. Ζο- 
ΠΔΙ 5 Ρ. 288, ὅ. 

Δέωνος κα΄ βιβλίῳ “ὃ τε Φαμέας ἀπογνοὺς τὰ 
τῶν Καρχηδονίων πράγματα. ΒΕκΚ. Αποοά, ρ. 124, 9. 
(οηΐ. ΖοηδΓᾶβ Ρ. 280, 7. 

ὅτι ἦρξαν τῆς διαφορᾶς οἵ ᾽4χαιοί, τοῖς Δακε- 
δαιμονέοις ἐγκαλοῦντες, διηνέχϑησαν γὰρ ἀλλήλοις, 
ὡς τῶν συμβεβηκότων σφίσιν αἰτίοις γεγονόσι, Ζιαίου 
[ὅτι] μάλιστα τοῦ στρατηγοῦ αὐτοὺς ἐνάγοντος. καὶ 
τῶν γε Ῥωμαίων καταλλακτὰς αὐτοῖς πολλάκις πεμ- 
ψάντων οὐκ ἐπείσϑησαν, ἀλλὰ καὶ τοὺς πρέσβεις, 
οὗς ἐκεῖνοι διασπάσαι πῃ τὸ Ἑλληνικόν, ὅπως ἀσϑε- 
νέστεροι ὦσιν, ἐθελήσαντες ἔπεμψαν, πρόφασιν τὸ 

μὴ δεῖν τὰς πόλεις τὰς τοῦ Φιλίππου γενομένας, ὧν 
καὶ Κόρινϑος ἦν ἔς τε τὰ ἄλλα ἀνθοῦσα καὶ ἐν τῷ 
συνεδρίῳ κρατιστεύουσα, μετέχειν αὐτοῦ ποιησάμε- 
νοι, παρ᾽ ὀλίγον ἦλθον ἀποκτεῖναι. φυγῇ δ᾽ οὖν 
αὐτῶν ἐκ τοῦ ᾿Δκροκορένϑου, ἐν ᾧ ἦσαν, προαπο- 
χωρησάντων ἐπρεσβεύσαντο μὲν ἐς τὴν Ῥώμην, ἀπο- 
λογυύμενοι ὑπὲρ τοῦ γεγονότος οὐ γὰρ ἐπ᾽ ἐκείνους 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τοὺς “ακεδαιμονίους τοὺς μετ᾽ αὐτῶν ὅν- 
τας ὁρμῆσαι ἔφασκον. τῶν δὲ Ῥωμαίων τὴν μὲν σκὴ- 
ψιν κὐτῶν οὐκ ἐλεγξάντων. τοῖς τε γὰρ Καρχηδο- 
νίοις ἔτι ἐπολέμουν, καὶ τὰ τῶν Μακεδόνων οὐδέπω 
καλῶς βέβαια εἶχον. ἄνδρας δὲ στειλάντων, καὶ τὴν 
ἄδειαν αὐτοῖς. ἂν μηδὲν ἔτι νεωτερίσωσι, δώσειν 
ὑποσχομένων, τὸ συνέδριον αὐτοῖς οὐ παρέσχον, ἀλλ᾽ 
ἐς ἕτερόν σφας σύλλογον, ὃς μεϑ᾽ ἔχμηνον ἔμελλεν 
ἔσεσϑαι, ἀνεβάλοντο. Τ| ρ. 384. 

ὅτι Οὐιρίαϑος ἀνὴρ Δυσιτανὸς ἀφανέστατος μὲν 



ἘΚΤΩΝ ΠΡῸ ΤΟΥ͂ ἧς. 128 

γένος. ὥς γέ τισι δοκεῖ, ὦν. περιβοητότατα δὲ ταῖς 
πράξεσι χρησάμενος, λῃστής τε γὰρ ἐκ ποιμένος, καὶ 
μετὰ τοῦτο καὶ στρατηγός. ἐπεφύκει γὰρ καὶ ἤσκητο 

᾿ τάχιστος μὲν διωξαί τε καὶ φυγεῖν, ἰσχυρότατος δὲ 
ἐν σταδίᾳ μάχῃ εἷναι καὶ τήν τὲ τροφὴν τὴν ἀεὶ 
παροῦσαν καὶ τὸ ποτὸν τὸ προστυχὸν ἥδιστα ἐλάμ- 
βανεν, ὑπαίϑριός τε τὸν πλείω τοῦ βίου χρόνον διῃ- 
τᾶτο, καὶ ταῖς αὐτοφυέσι στρωμναῖς ἠρκεῖτο. καὶ 
διὰ ταῦτα “παντὸς μὲν καύματος, παντὸς δὲ ψύχους 
κρείσσων ἡν, καὶ οὔϑ᾽ ὑπὸ λιμοῦ ποτε ἐπόνησεν οὔϑ᾽ 
ὑπὸ ἄλλης τινὸς ἀηδίας ἐταλαιπώρησεν, ἅτε καὶ πάν- 
τῶν τῶν ἀναγκαίων ἐκ τῶν ἀεὶ παρόντων ὡς καὶ 
ἀρίστων ἀπολαύων ἱκανώτατα. τοιούτου δ᾽ αὐτῷ τοῦ 
σώματος καὶ ἐκ τῆς φύσεως καὶ ἐκ τῆς ἀσκήσεως ὄν- 
τος, πολὺ ταῖς τῆς ψυχῆς ἀρεταῖς ὑπερέφερε. ταχὺς 
μὲν γὰρ πᾶν τὸ δέον ἐννοῆσαι καὶ ποιῆσαι ἦν, τό τε 
γὰρ πρακτέον ἅμα ἐγίγνωσκε, καὶ τὸν καιρὸν αὐτοῦ 

. ἠπίστατο, δεινὸς δὲ τά τε ἐμφανέστατα ἀγνοεῖν καὶ 
τὰ ἀφανέστατα εἰδέναι προσποιήσασϑαι. πρὸς δ᾽ ἔτι 
καὶ στρατηγὸς καὶ ὑπηρέτης αὐτὸς ἑαυτοῦ ἐς πάντα 
ὁμοέως γιγνόμενος οὔτε ταπεινὸς οὔτε ἐπαχϑὴς ἕω- 
ρᾶτο, ἀλλ᾽ οὕτω πρός τε τὴν τοῦ γένους ἀσϑένειαν 
καὶ πρὸς τὴν τῆς ἰσχύος ἀξίωσιν ἐκέκρατο ὦστε μήτε 
χείρων τινὸς μήτε κρείσσων δοκεῖν εἶναι. τὸ τὲ σύμ- 
παν εἰπεῖν. οὔτε πλεονεξίας οὔτε δυναστείας ἢ καὶ 
ὀργῆς ἕνεκα τὸν πόλεμον, ἀλλὰ δι᾽ αὐτὰ τὰ ἔργα 
αὐτοῦ ἐποιεῖτο, κἀκ τούτου τὰ μάλιστα καὶ φιλοπό- 
λεμος καὶ εὐπόλεμος ἐλογίσϑη. ΥΥ Ρ. 614. 

ὅτι ὁ Κλαύδιος ὃ συνάρχων Μετέλλου, πρός τὲ 
τὸ γένος ὠγκωμένος καὶ τῷ Μετέλλῳ φϑονὼν, ἔτυχεν 
ἐν τῇ Ἰταλίᾳ λαχὼν ἄρχειν, καὶ πολέμιον οὐδὲν ἀπο- 
δεδειγμένον εἶχε, καὶ ἐπεθύμησε πάντως τινὰ ἐπι- 
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νικίων πρόφασιν λαβεῖν, καὶ Σαλάσσους Γαλάτας μὴ 
ἐγκαλουμένους τι ἐξεπολέμωσε τοῖς Ῥωμαίοις. ἐπέμ- 
φϑη γὰρ ὡς συμβιβάσων αὐτοὺς τοῖς ὁμοχώροις 
περὶ τοῦ ὕδατος τοῦ ἐς τὰ χρυσεῖα ἀναγκαίου δια- 
φερομένους. καὶ τήν τε χώραν αὐτῶν πᾶσαν κατέ- 
δραμεν ... ἔπεμψαν δὲ αὐτῷ οἵ Ῥωμαῖοι ἐκ τῶν δέκα 
ἱερέων δύο. ΟΥ Ρ. 617. 

ὅτι Κλαύδιος, εἰ καὶ τὰ μάλιστα ἀκριβῶς ἠπί- 
στατο ὅτι οὐκ ἐνενικήκει, ἀλλ᾽ οὖν καὶ τότε τοσαύτῃ 
ὑπερηφανία ἐχρήσατο ὥσϑ᾽ ὑπὲρ μὲν τῶν ἐπινικέων 
μηδένα λόγον μήτε ἐν τῇ βουλῇ μήτε ἐν τῷ δήμῳ 
ποιήσασϑαι. καϑάπερ δὲ ὑπαρχόντων οἵ πάντως αὐ- 
τῶν. κἂν μηδεὶς ψηφίσηται, τὰ ἐς αὐτὰ ἀναλώματα 
αἰτῆσαι. Υ 1}. 

ὅτι ὁ Ποπίλιος οὕτω κατεφόβησε τὸν Οὐιρίαϑον 
ὥστε καὶ ὑπὲρ σπονδῶν οἱ εὐϑύς, πρὶν καὶ μάχης 

. τινὸς πειραϑῆναι, προσπέμψαι, τούς τε κορυφαίους 

γἱ 

τῶν ἀποστάντων ἀπὸ τῶν Ῥωμαίων ἐξαιτηϑέντα τοὺς 
μὲν ἀποκτεῖναι, ἐν οἷς καὶ ὁ κηδεστὴς αὐτοῦ, καίπερ 
ἰδίαν «δύναμιν ἔχων, ἐφονεύϑη, τοὺς δὲ καὶ ἐχδου- 
ναι, ὧν πάντων ὁ ὕπατος τὰς χεῖρας ἀπέκοψεν. κἂν 
παντελῶς κατελύσατο., εἰ μὴ καὶ τὰ ὅπλα ἠτήϑη᾽" 
τοῦτο γὰρ οὔτ᾽ αὐτὸς οὔτε τὸ λοιπὸν πλῆϑος ὑπομεῖναι 
ἐποίησεν. ἵῦ ρΡ. 388. 

ὅτι Μόμμιος καὶ ὁ ̓ ἀφρικανὸς παμπληϑὲς ἀλλή- 
λων τοῖς τρόποις ἐς πάντα διέφερον. ὁ μὲν γὰρ ἐπί 
τε τὸ σωφρονέστατον καὶ μετ᾽ ἀκριβείας, μηδενὸς 
μηδὲν προτιμῶν, ἦρξε, καὶ πολλοὺς μὲν ἐκ τῆς βου- 
λῆς, πολλοὺς δὲ καὶ ἐκ τῶν ἱππέων τῶν τε ἄλλων 
ὡς ἑκάστους εὔϑυνεν᾽ ὁ δὲ δὴ Μόμμιος πρός τε τὸ 
δημοτικώτερον καὶ πρὸς τὸ ἀνθρωπινώτερον οὔτ᾽ αὖ- 
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τός τινι κηλῖδα προσέϑηκε, καὶ συχνὰ τῶν ὑπ᾽ ἐκεί- 
νου πραχϑέντων. ὅσα γε καὶ ἐνεδέχετο. κατέλυσεν. 
ἐς τοσοῦτον γὰρ ἐπιεικείας φύσει προήκων ἣν ὥστε 
καὶ τῷ Λουκούλλῳ χρῆσαί τε ἀγάλματα πρὸς τὴν τοῦ 
Τυχαίου, ὃ ἐκ τοῦ Ἰβηρικοῦ πολέμου κατεσκεύασε, 
καϑιέρωσιν, καὶ μὴ βυυληϑέντος αὐτὰ ὡς καὶ ἱερὰ 
ἐκ τῆς ἀναϑέσεως γεγονότα ἀποδοῦναι μηδεμίαν ὁ ὁρ- 
γὴν ποιήσασϑαι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ ἐκείνου ὀνύματι τὰ 
ἑαυτοῦ λάφυρα περιιδεῖν ἀνακείμενα. Υ ῥ. 618. 

ὅτι Πομπήιος πολλὰ καὶ ἐσφάλη καὶ αἰσχύνην 
δεινὴν ὦφλεν" ποταμὸν γάρ τινα διὰ τῆς τῶν Νου- 
μαντίνων χώρας δέοντα βουληϑεὶς ἐκ τῆς ἀρχαίας 
διεξόδου παρατρέψαι, ἐπὶ δὲ τοὺς ἀγροὺς αὐτῶν ἐφεῖ- 
ναι, τοῦτο μὲν ἰσχυρῶς πονηϑεὶς ἐξειργάσατο. πολ- 
λοὺς δὲ στρατιώτας ἀποβαλὼν οὔτε τοῖς Ῥωμαίοις 
ὕφελος ἐκ τῆς παρεκτροπῆς γενέσϑαι οὔτε ἐκείνοις 
βλάβος ... ΥἸΡ. 

ὅτι Καιπίων τοὺς μὲν πολεμίους οὐδὲν ὅ,τι καὶ 
ἄξιον εἰπεῖν, τοὺς δὲ οἰκείους πολλὰ καὶ δεινὰ ἔδρα- 
σεν, ὥστε καὶ κινδυνεῦσαι ὑπ᾽ αὐτῶν ἀπολέσϑαι. 
χαλεπῶς τε γὰρ αὐτοῦ καὶ τραχέως τοῖς τε ἄλλοις 
καὶ μάλιστα τοῖς ἱππεῦσι χρωμένου, πολλοὶ πολλὰ 
καὶ ἄτοπα ταῖς νυξὺν ὅτι μάλιστα διέσκωπτον καὶ 
διεϑρύουν, καὶ ἐφ᾽ ὅσον γε ἐκεῖνος διὰ τοῦτ᾽ ἦγα- 
νάκτει. ἐπὶ πλεῖον ἐτώϑαξον. ὅπως ἐξοργίζοιτο. ὡς 
οὖν τὸ πραττόμενον ἔνδηλον ἦν, ὑπεύϑυνος δὲ οὐ- 
δεὶς εὑρίσκετο, ὑποτοπήσας ὑπὸ τῶν ἱππέων αὐτὸ 
γίγνεσϑαι, καὶ ' ἐς οὐδένα τρέψαι δυνηϑεὶς τὴν αἷ- 
τίαν, πᾶσιν αὐτοῖς τὴν ὀργὴν ἔφερεν, καὶ ἐκέλευσεν 
αὐτοὺς ἑξακοσίους ὄντας τὸν ποταμόν, παρ᾽ ᾧ ἐστρα- 
τοπεδεύοντο, μετὰ μόνων ἱπποκόμων διαβῆναι, καὶ 
ἐκ τοῦ ὄρους ἐφ᾽ ᾧ ὁ Οὐιρίαϑος ηὐλίξετο ξυλίσασϑαι. 
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προύπτου δὲ δὴ τοῦ κινδύνου πᾶσιν ῦντος. οἱ χι- 

λέαρχοι καὶ οἵ ὑποστράτηγοι ἐδέοντο αὐτοῦ μὴ ἀπο- 
λέσαι σφᾶς. οἱ δὲ ἱππεῖς ὀλίγον ἐπισχόντες, ὡς καὶ 
ἐκείνων αὐτοῦ ἀκούσοντος. ἐπειδὴ μηδὲν ἐνεδίδου, 
ἱκετεῦσαι μὲν αὐτὸν ἀπηξίωσαν, οὗπερ που καὶ τὰ 
μάλιστα ἐγλέίχετο, διολέσϑαι δὲ μᾶλλον ἤ τι ἐπιεικὲς 
φϑέγξασϑαι πρὸς αὐτὸν ἑλόμενοι ὥρμησαν ἐπὶ τὸ 
τεταγμένον" καὶ αὐτοῖς τὸ τε τῶν συμμάχων ἱππι- 
κὸν καὶ ἄλλοι ἐϑελονταὶ συνεξῆλθϑον. καὶ τὸν τε πο- 
ταμὸν διέβησαν, καὶ τὴν ὕλην τεμόντες περὶ τὸ στρα- 
τήγιον αὐτοῦ παρενέβαλον, ὡς καὶ καταπρήσοντες αὖ- 
τόν. κἂν κατεκαύϑη. εἰ μὴ προεξέφυγεν. ΥΥ ἰδ". 

ὅτι ἐλϑόντων Νουμαντίνων πρέσβεων οἵ Ῥωμαῖοι 
β- ̓" ἔξω τοῦ τείχους ἐδέξαντο αὐτούς, ἵνα μὴ καὶ βεβαιοῦν 

τῷ 

ς: 

ἐκ τούτου τὰς σπονδὰς δόξωσι. ξένια μέντοι σφέσι 
καὶ ὡς ἐξέπεμψαν. μὴ βουληϑέντες πω τὴν ἐλπέδα 
αὐτῶν ὡς καὶ συναλλαγησομένων ἀφελέσϑαι. ἔλεγον 
δὲ οἵ μὲν περὶ τὸν Μαγκῖνον τήν τε ἀνάγκην τῶν 
ὡμολογημένων καὶ τὸ πλῆϑος τῶν σεσωμένων,, ὅτι 
τὲ πάνϑ᾽ ὅσα καὶ πρότερον ἐν τῇ Ἰβηρία ἐκέχτηντο 
εἶχον. ἠξίουν τ᾽ αὐτοὺς μὴ πρὸς τὴν παροῦσάν σφων 
ἄδειαν ἀλλὰ πρὸς τὸν τότε περιστάντα τοὺς στρα- 
τιώτας κίνδυνον ἐκλογίζεσϑαι, οὐχ ὅσα ἔδει γεγονέ- 
ναι, ἀλλ᾽ ὅσα ἐνεδέχετο πραχϑῆναι. οἱ δὲ Νουμαν- 
τῖνοι πολλὰ μὲν περὶ τῆς προτέρας σφῶν ἐς αὐτοὺς 

εὐνοίας, πολλὰ δὲ καὶ περὶ τῆς ἐκείνων μετὰ ταῦτα 
ἀδικίας. ὑφ᾽ ἧς ἐς τὸν πόλεμον κατέστησαν, τήν τε 
τοῦ Πομπηίου ψευδορκίαν προέφερον. καὶ τῆς τοῦ 
Μαγκίνου καὶ τῶν ἄλλων σωτηρίας εὐργεσίαν ἀπῇ- 
τουν. οἵ δὲ Ῥωμαῖοι καὶ τὰς σπονδὰς ἔλυσαν καὶ τὸν 
ΜΜαγκῖνον ἐκδυϑῆναι τοῖς Νουμαντένοις ἔγνωσαν. 
1 ρ. 388. 



ΕἘΚΤΩΝ ΠΡῸ ΤΟΥ͂ ἧς. 127 

ὅτι Καιπίωνος μαχομένου τοῖς Ἴβηρσιν οἵ βάρ- 80 
βαροι τοῦτον δείσαντες ἀποκτείνουσι τὸν αὑτῶν βα- 
σιλέα Βορίανϑον. ὧν ἀφικόμενοί τινες πρὸς Και- 

πίωνα ἄϑλα παρ᾽ αὐτοῦ τῶν πεπραγμένων λαβεῖν 
ἠξίουν. ὁ δὲ ἀποκρίνεται μηδαμῶς εἶναι ἹΡωμαίοις 
ἔννομον ἐν ἐπαίνῳ ποιεῖσϑαι τὰς κατὰ τῶν στρατη- 
γῶν τοῖς ἀρχομένοις ἐπιχειρουμένας ἐπιβουλάς. Ν 
ν. 547. ΥΥ. Ἰοᾶπηθ5 Απίϊοο. Ρ. δ59, ἔν. 60 δα. ΜΏΠ]ον., 
ἀπ 8 58 ἀυχὶί δυϊ4δ5 ν. Βορίανϑος οἱ ἐπιβουλή. 

ὅτι ὁ Κλαύδιος πολλὰ ἂν καὶ ἄτοπα ὑπὸ τραχύ- 81 
τητος εἰργάσατο. εἰ μήπερ ὁ συνάρχων αὐτοῦ Κῦιν- 
τος ἐκώλυσεν. ἐπιεικὴς γὰρ ὧν καὶ ἐναντιωτάτην 
αὐτῷ φύσιν ἔχων ὀργῇ μὲν οὐδέν οἵ ἀντέπραξεν, ἐν- 
διδοὺς δέ πῃ καὶ πράως πως αὐτῷ χρώμενος οὕὔ- 
τῶς αὐτὸν μετεχειρίσατο ὥστε ἐλάχιστα πικράνασϑαι. 
Υ ρν. 621. 

ὅτι ὁ Φούριος ἐξήγαγεν ἐν τοῖς ὑποστρατήγοις 82 
τὸν Πομπήιον καὶ τὸν Μέτελλον, καίπερ καὶ ἑαυτῷ 
καὶ ἀλλήλοις ἐχϑροὺς ὄντας. ὅπως ὡς καὶ μέγα τι 
πράξων τόν τε ἔλεγχον τῶν ἔργων ἀκριβὴ ποιήσηται, 
καὶ τὴν μαρτυρίαν τῆς ἀρετῆς καὶ παρὰ ἀκόντων 
σφῶν λάβῃ. Υ ἰ". 

ὅτε ὁ Γράκχχος ὁ Τιβέριος ἐτάραξε τὰ τῶν Ῥω- 88 
μαΐίων. καίπερ καὶ γένους ἐς τὰ πρῶτα πρὸς τὸν 

πάππον τὸν ᾿ἀφρικανὸν ἀνήκων, “καὶ φύσει ἀξίᾳ αὐ- 
τοῦ χρώμενος, τά τε τῆς παιδείας ἔργα ἐν τοῖς μά- 
λιστα ἀσκήσας, καὶ φρόνημα μέγα ἔχων. ὅσῳ γὰρ 
πλεέω καὶ ἰσχυρότερα ταῦτα ἐκέκτητο, μᾶλλον ἐς φι- 
λοτιμέαν ἀπ᾿ αὐτῶν προήχϑη. καὶ ἐπειδὴ ἅπαξ ἔξω 
τοῦ βελτίστου παρετράπη. καὶ ἄκων ἐς τὸ κάκιστον 
ἐξώκειλεν. ἐπειδὴ γὰρ αὐτῷ τὰ τῶν Νουμαντένων 
ἐπινίκια ἀπεψηφέσϑη. καὶ αὐτὸς τιμηϑήσεσϑαι πρό- 

ἐῶ 
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τερον, ἅτε καὶ πρυτανεύσας αὐτά, ἐλπίσας οὐχ ὅπως 
τοιούτου τινὸς ἔτυχεν, ἀλλὰ καὶ προσεκινδύνευσεν 
ἐκδοϑῆναι, ἔγνω καὶ τὰ πράγματα οὐκ ἀπ᾽ ἀρετῆς 
οὐδὲ ἀπ᾽ ἀληϑείας, ἀλλ᾽ ὥς που καὶ ἔτυχεν, ἐξετα- 
ξόμενα. ταύτην μὲν τὴν ὁδὸν τῆς δόξης ὡς οὐκ 
ἀσφαλὴ ἀφῆκε. τρόπον δέ τινὰ πρωτεῦσαι πάντως 
ἐπιϑυμήσας, καὶ τοῦτο διὰ τοῦ ὁμίλου μᾶλλον ἢ τῆς 
βουλῆς ἐξεργάσεσϑαι προσδοκήσας, ἐκείνῳ προσέ- 
ὕετο. Υ Ρ. 621. 

ὅτι Μάρκος Ὀχταούιος τῷ Γράκχῳ διὰ φιλονει- 
,: ᾿] 2 “ 

᾿, κίαν συγγενικὴν ἕκων ἀντηγωνίξετο. καὶ ἐκ τουτου 
οὐδὲν μέτριον ἐπράττετο, ἀλλ᾽ ἀντιφιλονεικοῦντες 
περιγενέσϑαι μᾶλλον ἀλλήλων ἢ τὸ κοινὸν ὠφελὴ- 
σαι. πολλὰ μὲν καὶ βίαια. ὥσπερ ἐν δυναστείᾳ τινί, 
ἀλλ᾽ οὐ δημοκρατίᾳ, ἔπραξαν. πολλὰ δὲ καὶ ἄτοπα, 
ὥσπερ ἐν πολέμῳ τινί, ἀλλ᾽ οὐκ εἰρήνῃ, ἔπαϑον. 
τοῦτο μὲν γὰρ εἷς πρὸς ἕνα, τοῦτο δὲ πολλοὶ κατὰ 
συστάσεις λοιδορίας τε ἐπαχϑεῖς καὶ μάχας, οὐχ ὅτι 
κατὰ τὴν ἄλλην πόλιν, ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ βουλευ- 
τηρίῳ τῇ τε ἐκκλησίᾳ ἐποιοῦντο. τῇ μὲν γὰρ προφά- 
σει τῇ τοῦ νόμου χρώμενοι, τῷ δὲ ἔργῳ καὶ ἐς τὰ 
ἄλλα πάντα διασπευδόμενοι, ὥστε ἐν μηδενὶ ἀλλή- 
λων ἐλαττοῦσϑαι. κἀκ τούτου οὔτ᾽ ἄλλο τι τῶν εἰ- 
ϑισμένων ἐν κόσμῳ συνέβαινεν οὔϑ᾽ αἵ ἀρχαὶ τὰ 
νενομισμένα ἔπρασσον, τὰ δὲ δικαστήρια ἐπέπαυτο 
καὶ συμβόλαιον οὐδὲν ἐγίγνετο. ἀλλ᾽ ἢ τε ταραχὴ 
καὶ ἡ ἀκρισία πανταχοῦ πολλὴ ἦν᾽ καὶ ὄνομα πόλεως 
ἔφερον, στρατοπέδου δὲ οὐδὲν ἀπεῖχον. Υ Ρ. 622. 

ὅτι ὁ Γράκχος τοῖς στρατευομένοις ἐκ τοῦ ὁμίλου 
νόμους τινὰς ἐπικουροῦντας ἔγραφε, καὶ τὰ δικαστή- 
ρία ἀπὸ τῆς βουλῆς ἐπὶ τοὺς ἱππέας μετῆγε, φύρων 
καὶ ταράσσων πάντα τὰ καϑεστηκότα, ὅπως ἔκ γὲε 
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τούτου ἀσφαλείας τινὸς ἐπιλάβηται. καὶ ὡς οὐδὲν ς 
οὐδὲ ἐνταῦϑα αὐτῷ προεχώρει ἀλλὰ καὶ ἐπ᾽ ἐξόδῳ 
τῆς ἀρχῆς ἦν καὶ ἔμελλεν ἀπαλλαγεὶς αὐτῆς αὐτίκα 
τοῖς ἐχϑροῖς ὑποβληϑήσεσϑαι, ἐπεχείρησε καὶ ἐς τὸ 
ἐπιὸν ἔτος μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ δημαρχῆσαι καὶ τὸν 
πενθερὸν ὕπατον ἀποδεῖξαι, μηδὲν μήτ᾽ εἰπεῖν μήϑ᾽ 
ὑποσχέσϑαι τισὶν ὀκνῶν. καὶ πενθϑίμην ἐσϑῆτα πολ- 
λάκις ἐνεδύετο, τήν τε μητέρα καὶ τὰ παιδία ἐς τὸ 
πλῆϑος παρῆγε συνδεόμενα. Υ 1". 

ὅτι Σκιπίων ὁ ̓ ἀφρικανὸς φιλοτιμίᾳ πλείονι παρὰ 8, 
τὸ προσῆκον τό τὲ ἁρμόξον τῇ ἄλλῃ αὐτοῦ ἀρετῇ τὸς 
ἐχρῆτο. οὐκοῦν οὐδὲ τῶν ἀντιστασιαστῶν τις αὐτῷ 

ἷ ϑανόντι ἐφήσϑη, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνοι, καίπερ βαρύτα- 
τον αὐτόν σφισι νομίξοντες εἶναι, ἐπόϑησαν᾽ χρήσι- 
μόν τε γὰρ πρὸς τὰ κοινὰ ἑώρων, καὶ δεινὸν οὐδὲν 
οὐδ᾽ ἂν σφεῖς παϑεῖν ἀπ᾽ αὐτοῦ προσεδόκων. ὑπ- 
ἐξαιρεϑέντος δὲ τούτου πάντα αὖϑις τὰ τῶν δυνα- 
τῶν ἠλαττώϑη, ὥστε ἐπ᾽ ἀδείας τοὺς γεωνόμους πᾶ- 
σαν ὡς εἰπεῖν τὴν Ἰταλίαν πορϑῆσαι. καί μοι ἐς 
τοῦτο ὅτι μάλιστα ἀποσκῆψαι δοκεῖ τό τε πλῆϑος τῶν 
λίϑων τῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατενεχϑέντων καὶ ἐς 
ναούς τέ τινας ἐμπεσόντων καὶ ἀνθρώπους ἀποκτει- 
νάντων, καὶ τὰ δάκρυα τοῦ ᾿ἡπόλλωνος. ἔκλαυσεν 
γὰρ ἔκλαυσεν ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας, ὥστε τοὺς Ῥωμαίους 
κατακόψαι τε τὸ βρέτας καὶ καταποντῶσαι ἐκ συμ- 

βουλῆς μάντεων ψηφισϑήναι. Υ ρ. θ25. 

ὅτι ὁ Γράκχος τὴν μὲν γνώμην ὁμοίαν τῷ ἀδελφῷ 8ῦ 

εἶχεν, πλὴν καϑ' ὅσον ἐκεῖνος μὲν ἀπ᾽ ἀρετῆς ἐς φι- 
λοτιμέαν καὶ ἐξ αὐτῆς. ἐς κακίαν ἐξώκειλεν, οὗτος δὲ 
ταραχώδης τε φύσει ἦν καὶ ἑκὼν ἐπονηφεύετο, τῇ δὲ 
δὴ παρασκευῇ τῶν λόγων πολὺ αὐτοῦ προέφερε. 

καὶ διὰ ταῦτα ταῖς τε ἐπινοίαις κακοτροπωτέραις καὶ 
ὍΙΟ ΟΑΒΒ108, 1, 9 
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ταῖς τόλμαις προχειροτέραις τῇ τε αὐθαδείᾳ πλείονι 
πρὸς πάντα ὁμοίως ἐχρῆτο. πρῶτύς τε ἐν τοῖς συλ- 
λόγοις μεταξὺ δημηγορῶν ἐβάδιξε. καὶ τὸν βραχίονα 
πρῶτος ἀπεγύμνωσεν., ὥστε μηδέτερον αὐτῶν κακὸν 
ἐξ ἐκείνου νομισϑῆναι. καὶ ἐπειδή γε πολλῇ μὲν 
πυκνότητι ἐνθυμημάτων, πολλῇ δὲ καὶ σφοδρότητι 
ὀνομάτων ἐπέπαν ἐδημηγόρει, καὶ ἐκ τούτου οὔτε 
κατέχειν ῥαδίως ἑαυτὸν ἐδύνατο καὶ πολλάκις ἐς ἃ 
οὐκ ἤϑελεν εἰπεῖν ἐξεφέρετο, αὐλητὴν ἐπήγετο. καὶ 
παρ᾽ ἐκείνου ὑπαυλοῦντός οἵ ἐρρυϑμίξετο καὶ ἐμε- 
τρίαζεν, ἢ καὶ εἴ πῃ καὶ ὡς ἐξέπιπτεν καϑίστατο. 
τοιοῦτος οὖν δή τις ὧν τῇ τε πολιτείᾳ ἐπέϑετο, καὶ 
οὐδὲν ἀπώμοτον οὔτ᾽ εἰπεῖν οὔτε πρᾶξαι ποιούμε- 
νος μέγιστος δι᾽ ἐλαχίστου παρά τε τῷ ὁμίλῳ καὶ 
τοῖς ἱππεῦσιν ἐγένετο. τό τε γενναῖον καὶ τὸ βου- 
λεῦον πᾶν, εἰ ἐπὶ πλεῖον ἐβεβιώκει., ... νῦν δ᾽ ὑπὸ 
τῆς πολλῆς δυναστείας ἐπέφϑονος καὶ τοῖς στασιώ- 
ταις γενόμενος ταῖς ἑαυτοῦ τέχναις ἐσφάλη. ΥΥ Ἰ". 

ὅτι τὸ μετὰ τὸν πρῶτον τῆς Ῥώμης συνοικισμὸν 
ἑξακοσιοστὸν τριακοστὸν πέμπτον ἕτος ἐπὶ τῆς ἕκα- 
τοστῆς ἑξηκοστῆς τετάρτης ἥν Ὀλυμπιάδος. Μ. 548. 

ὅτι αἱ ἱέρειαι τὸ πλεῖστον αὐταὶ τοῦ τε ὀλέϑρου 
καὶ τῆς αἰσχύνης ὦφλον, συχνοῖς δὲ δὴ καὶ ἄλλοις 
μεγάλων κακῶν αἴτιαι ἐγένοντο, ἥ τὲ πόλις ἅπασα 
ἀπ᾽ αὐτῶν ἐταράχϑη. ἐκλογιξόμενοι γὰρ ὅτι τὰ ὑπὸ 
τοῦ νόμου ἄχραντα καὶ τὰ ὑπὸ τῆς ϑρησκείας ἅγια 
ἔκ τὲ τοῦ φόβου τῆς τιμωρίας κόσμια ἐλυμάνϑη, οὐ- 
δὲν ὅ,τι οὐχ ὑπετόπουν τῶν αἰσχίστων καὶ, ἀνοσιω- 
τάτων δύνασϑαι γενέσϑαι. καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰς 
κολάσεις οὐ μόνον τῶν ἐλεγχϑέντων ἀλλὰ καὶ τῶν 
ἄλλων πάντων τῶν αἰτιαϑέντων μΐσει τοῦ συμβεβη- 
κότος ἐποιήσαντο. ὅϑεν οὐκ ἐκ γυναικείας αἰτίας [ἀλ- 
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γεῖν)]. ἀλλ᾽ ἐκ δαιμονίας τινὸς ὀργῆς σύμπαντα τὰ 
χατ᾽ αὐτὰς συμβῆναι ἔδοξεν. ΥΥ μ. 626. 

ὅτι τρεῖς ἅμα ἠνδρώϑησαν, καὶ αὐτῶν Μαρκία 
μὲν αὐτή τε καϑ᾿ ἑαυτὴν καὶ πρὸς ἕνα τινὰ ἱππέα 
ἠσχύνϑη. κἂν διέλαϑεν, εἰ μήπερ ἡ ξήτησις ἐπὶ τῶν 
ἄλλων ἐπὶ πλεῖον ἀρϑεῖσα καὶ ἐκείνην προσκατέλα: 
βεν. ΔΑἰμιλία δὲ καὶ Δικινία πλῆϑος ἐραστῶν ἔσχον 
καὶ δι᾿ ἀλλήλων ὑβρίξοντο. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ὀλί- 
γοις τισὶν ἰδέᾳ καὶ δι᾽ ἀπορρήτων ὡς καὶ μόνῳ ἔκά- 
στῷ συνεγίγνοντο᾽ ἔπειτα αὐταί τε πάντα τὸν καὶ 
ὑποπτεῦσαι μηνῦσαί τέτι δυνάμενον ἐς σιωπὴν ἀναγ- 
καίαν μισϑῷ τῆς ὁμιλίας προκατελάμβανον, καὶ οἵ 
προδιειλεγμένοι σφίσι ταῦϑ'᾽ ὁρῶντες ἔφερον, ἵνα μὴ 
κατάφωροι τῇ ἀγανακτήσει γένωνται. ὥστε καὶ καϑ' 

᾿ς ἕνα καὶ κατὰ πολλούς. τοῦτο μὲν ἰδίᾳ. τοῦτο δὲ καὶ 
κοινῇ, τοῖς τε ἄλλοις ὁμιλεῖν. καὶ τῷ “μὲν τῆς Αἰμι- 
λίας ἀδελφῷ τὴν Δικινίαν, τῷ δὲ ταύτης τὴν “ἐἰμι- 
λίαν συνεῖναι. καὶ ταῦτα μὲν οὖν γιγνόμενα ἐπὶ : 
πλεῖστον ἔλαϑεν, καὶ πολλῶν μὲν ἀνδρῶν, πολλὼν 
δὲ καὶ γυναικῶν, καὶ ἐλευϑέρων καὶ δούλων. συγ- 
γιγνωσκόντων ὅμως [ὡς] ἐπὶ μακρότατον ἔλαϑε, πρὶν 
δὴ Μανιός τις, ὅσπερ ποὺ καὶ τοῦ παντὸς κακοῦ 
πρῶτος καὶ ὑπηρέτης καὶ συνεργὸς ἐγεγόνει. κατεμή- 
νυσεν αὐτό, ὅτι μήτε ἐλευϑερίας μήτ᾽ ἄλλου μηδε- 
νὸς ὧν ἤλπισεν ἔτυχεν. καὶ ἦν γὰρ οὐ προαγωγεῦ- 
σαι μόνον ἀλλὰ καὶ διαβαλεῖν συγκροῦσαί τέ τινας 
δεινότατος. Υ͂ ἰ". 

ὅτι [τῷ Μάρκῳ ΖΔρούσῳ] ἦν μέν που καϑ᾽ αὑτὰ 
ταῦτα δόξαν αὐτῶ φέροντα, πρὸς δὲ δὴ τὴν τοῦ Κά- 
τῶνος συμφοράν, καὶ ὅτι καὶ ἐπιεικείᾳ πολλῇ πρὸς 
τοὺς στρατιώτας ἐχρήσατο, τήν τὲ κατόρϑωσιν ἐπὶ 
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πλεῖον τῆς ἀληϑείας πεποιῆσϑαι ἔδοξεν καὶ εὔκλειαν 

μείξω τῶν ἔργων ἐκτήσατο. Υ Η. 629. 
ὅτι τῷ Ἰουγούρϑᾳα ὁ Μέτελλος, προσπέμψαντί οἵ 

ὑπὲρ τῆς εἰρήνης, πολλὰ καϑ᾽ ἕν ἕκαστον ὡς καὶ 
μόνον ἐπέταξε. καὶ οὕτως ὁμήρους τὲ παρ᾽ αὐτοῦ 
καὶ ὅπλα τούς τὲ ἐλέφαντας καὶ τοὺς αἰχμαλώτους 
τούς τε αὐτομόλους ἔλαβε. καὶ τούτους μὲν πάντας 
ἀπέκτεινεν, οὐ κατελύσατο δέ, ὅτι Ἰουγούρϑας οὐκ 
ἠβουλήϑη πρὸς αὐτόν, μὴ συλληφϑῇ, ἐλθεῖν, καὶ ὁ 
Μάριος ὃ τε Γναῖος ἐνεπόδισαν. υ Ρ. 385. 

[ὅτι ὁ Μάριος] ἦν μὲν γὰρ καὶ τὴν ἄλλως καὶ στα- 
σιώδης καὶ ταραχώδης. καὶ παντὸς μὲν τοῦ συρφε- 

τώδους, ἀφ᾽ οὗπερ καὶ ἐπεφύκει, φίλος, παντὸς δὲ 
τοῦ γενναίου καϑαιρέτης. καὶ γὰρ εἰπεῖν τι καὶ ὑπο- 
σχέσϑαι καὶ ψεύσασϑαι καὶ ἐπιορκῆσαι, ἐν ᾧ πλεο- 
νεχτήσειν ἤλπιξεν, ἕτοιμότατα ἐτόλμα, τό τε συκο- 
φαντῆσαί τινα τῶν ἀρίστων καὶ τὸ ἐπαινέσαι αὖ τῶν 
κακίστων ἐν παιδιὰ ἐτέϑετο. καί μοι μηδεὶς ϑαυ- 
μάσῃ εἰ τοιοῦτός τις ὧν ἐπὶ πλεῖστον ἔλαϑεν ἐφ᾽ οἷς 
ἐκακούργει᾽" ἔκ τὲ γὰρ τῆς περιτεχνήσεως καὶ ἐκ τῆς 
τύχης, ἡ παρὰ πάντα τὰ πρῶτα ἀγαϑῇ ἐχρήσατο, καὶ 
ἀρετῆς δόξαν ἐκτήσατο. Υ ρῥ. 629. 

ὅτι τὸν Μέτελλον καὶ δι᾿ ἐκεῖνο ῥᾷον διαβαλεῖν 
ὁ Μάριος ἠδυνήϑη. ὅτι ὁ μὲν ἔν τε τοῖς εὐπατρίδαις 
ἐξητάξετο καὶ τὰ τοῦ πολέμου ἄριστα διεχείριξεν, αὖ- 
τὸς δὲ ἐξ ἀφανεστάτου καὶ ἀδηλοτάτου ἐς τὸ μέσον 
παριέναι ἤρχετο, οἵ γὰρ πολλοὶ ἑτοίμως τὸν μὲν ὑπὸ 
τοῦ φϑόνου καϑήρουν, τὸν δὲ πρὸς τὰς ἐπαγγελίας 
ηὔξον, καὶ μάλισϑ᾽ ὅτι ἐλογοποιήϑη τὸν Μέτελλον πα- 
φιεμένῳ τότε πρὸς τὰς ἀρχαιρεσίας τῷ Μαρίῳ εἰπεῖν 
ὅτι ἀγαπᾶν ὀφείλεις, ἂν μετὰ τοῦ υἱέος μου, μειρά- 
κιον δὲ ἐκεῖνος ἦν, ὑπατεύσῃς. Υ͂ μ. 630. 
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ὅτι τῷ Μετέλλῳ ἤχϑετο ὁ Γαύδας, ὅτι μήτε τοὺς 
αὐτομόλους μήτε φρουρὰν στρατιωτῶν Ῥωμαίων αἰ- 
τήσας παρ᾽ αὐτοῦ ἔλαβεν, ἢ καὶ ὅτι ἐγγὺς αὐτοῦ οὐκ 
ἐκαϑέζξετο. ὅπερ ὡς πλήϑει τοῖς τε βασιλεῦσι καὶ τοῖς 
δυνάσταις παρὰ τῶν ὑπάτων ἐδίδοτο. ΥΥ ἰ". 

ο΄ ὅτι τῆς Κίρτας καϑ᾽ ὁμολογίαν ἁλούσης ὁ Βόκ- 

χος ἐπεκηρυκεύσατο τῷ Μαρίῳ, καὶ τὰ μὲν πρῶτα 
τὴν τοῦ Ἰουγούρϑου ἀρχὴν μισϑὸν τῆς μεταστάσεως 

ἥτει, ἔπειτα μὴ τυχὼν αὐτῆς ἁπλῶς ἠξίωσε συμβή- 
ναι. καὶ ὁ μὲν πρέσβεις ἐς τὴν Ῥώμην ἔπεμψεν, ὁ δὲ 
Ἰουγούρϑας τούτων γιγνομένων ἀπεχώρησεν ἐς τὰ 
ἐρημότατα τῆς ἑαυτοῦ γῆς. Ρ. 385. 

ὅτι ὁ Μάριος πρέσβεις τοῦ Βόκχου κομισάμενος 
οὐκ ἔφη αὐτῷ συνϑήσεσϑαι, εἰ μὴ τὸν Ἰουγούρϑαν ὃ 

ἔχδοτον παρ᾽ αὐτοῦ λάβοι ὃ καὶ γέγονεν. ὕ ρῥ. 386. 

ὅτι Τύλοσαν πρότερον μὲν ἔνσπονδον οὖσαν τοῖς 
Ῥωμαίοις, στασιάσασαν δὲ πρὸς τὰς τῶν Κίμβρων 
ἐλπέδας, ὡς καὶ τοὺς φρουροὺς δεϑῆναι, προκατέσχον 
νυκτὸς ἐξαπίνης ὑπὸ τῶν ἐπιτηδείων ἐσαχϑέντες, καὶ 
τὰ ἱερὰ διήρπασαν ; καὶ ἄλλα χωρὶς χρήματα πολλὰ 
ἔλαβον᾽ τὸ γὰρ χωρίον ἄλλως τε παλαιόπλουτον ἦν 

καὶ τὰ ἀναϑήματα ἃ ποτε οἱ Γαλᾶται οἱ μετὰ Βρέννου 

στρατεύσαντες ἐκ τῶν Ζελφῶὼῶν ἐσύλησαν εἶχεν. οὐ 
μέντοι καὶ ἀξιόλογόν τι ἀπ᾽ αὐτῶν τοῖς οἴκοι Ρωμαίοις 
περιεγένετο, ἀλλ᾽ αὐτοὶ ἐκεῖνοι τὰ πλείω ἐσφετερί- 
σαντο. καὶ ἐπὶ τούτῳ συχνοὶ εὐθύνϑησαν. Υ' Ρ. 630. 

ὅτι ὁ Σερουίλιος ὑπὸ τοῦ πρὸς τὸν συνάρχοντα 
φϑόνου, τὰ μὲν γὰρ ἄλλα ἐξ ἴσου οἷ ἐπετέτραπτο, τῷ δὲ 
δὴ ἀξιώματι οἷα ὑπατεύοντος αὐτοῦ ἠλαττοῦτο, “πολ- 
λῶν καὶ κακῶν αἴτιος τῷ στρατεύματι ἐγένετο. καὶ 

. μετὰ ϑάνατον Σκαύρου τὸν Σερουΐλιον μετεπέμ- 
ψατο᾽ ὁ δὲ ἀπεκρίνατο τὴν ἑαυτοῦ ἑκάτερον δεῖν φυ- 
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λάττειν. εἶτα ἐλπίσας τὸν Μάλλιον καϑ'΄ ἑαυτόν τι 
κατορϑώσειν, ἐφϑόνησεν. αὐτῷ μὴ μόνος εὐδοχιμήσῃ, 
καὶ ἦλϑε μὲν πρὸς αὐτόν, οὔτε δὲ. ἔν τῷ αὐτῷ χω- 
ρίῳ ηὐλίσατο οὔτε τι βούλευμα κοινὸν ἐποιήσατο, 
ἀλλ᾽ ὡς καὶ πρότερος αὐτοῦ τοῖς Κίμβροις συμμίξων, 
τήν τὲ δόξαν τοῦ πολέμου πᾶσαν ἀποισόμενος, ἐν 
μέσῳ ἱδρύϑη. καὶ τὸ μὲν πρῶτον φοβεροὶ καὶ ὡς 
τοῖς πολεμίοις, μέχρι οὗ ἡ διαφορὰ αὐτῶν ἐλάνϑα- 
νεν, ἐγίγνοντο, ὡς καὶ ἐς ἐπιϑυμίαν σπονδὼν αὖὐ- 
τοὺς προαγαγεῖν᾽ ὡς δὲ πρὸς Μάλλιον ὑπατεύοντα 
διεκηρυκεύσαντο, ὁ Σερουέλιος ἠγανάκτησεν ὅτι μὴ 
πρὸς ἑαυτὸν ἐπρεσβεύσαντο, καὶ οὔτε τι συμβατικὸν 
ἀπεκρίνατο, ὀλίγου τε καὶ τοὺς πρεσβευτὰς διέφϑει- 

θέν. Υ ρΡ. 680. 
ὅτι οἵ στρατιῶται τὸν Σερουίλιον ἠνάγκασαν πρὸς 

Μάλλιον ἐλϑεῖν καὶ μετ᾽ αὐτοῦ βουλεύσασϑαι περὶ 
τῶν παρόντων. τοσούτου δὲ ὁμοφρονῆσαι ἐδέησαν 
ὥστε καὶ ἐχϑίους ἢ πρόσϑεν ἦσαν ἐκ τῆς συνουσίας 
ἐγένοντο᾽ ἔς τε γὰρ φιλονεικίαν καὶ λοιδορίας προ- 
αχϑέντες αἰσχρῶς διελύϑησαν. Υ' ψ. 633. 

ὅτι Γναῖος Ζομίτιος δέκην τῷ Σκχαύρῳ λαχών, 
ΕΣ - - 3 - 1 

ἔπειτα ἐπειδὴ τῶν οἰκετῶν τις προσελϑὼν αὐτῷ πολλὰ 
καὶ χαλεπὰ κατὰ τοῦ δεσπότου μηνύσειν ὑπέσχετο, 
οὐκ ἐπολυπραγμόνησεν, καὶ προσέτι συλλαβὼν αὐτὸν 
παρέδωκε τῷ Σκαύρῳ. ΟΥ̓ Ἰ». 

ὅτι Πούπλιος Δικίνιος Νερούας στρατηγῶν ἐν τῇ 
νήσῳ, καὶ μαϑὼν ὅτι οὐκ ἐν δίκῃ τινὰ περὶ τοὺς 
δούλους γίγνοιτο, ἢ καὶ λημμάτων ἀφορμὰς ξητῶν, 
καὶ γὰρ ἦν οὐκ ἄδωρος. περιήγγειλεν ἀφικνεῖσϑαι 
πρὸς ἑαυτὸν πάντας τοὺς αἰτιωμένους τι τοὺς δεσπό- 
τας σφῶν, ὡς καὶ βοηϑήσων αὐτοῖς. ἐξ οὖν τούτου 
ἐκείνων τε πολλοὶ συνιστάμενοι οἷ μὲν ἀδικεῖσϑαί τι 
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ἔλεγον. οἵ δὲ καὶ ἄλλο τι τοῖς δεσπόταις ἐνεκάλουν, 
νυμίξζοντες καιρὸν εἰληφέναι τοῦ πάντα ὅσα ἐβού- 
λοντο [ αὐτοὺς] ἀναιμωτὶ διαπράξασϑαι᾽ καὶ οἵ 
ἐλεύϑεροι συμφρονήσαντες ἀνϑίσταντό σφισι καὶ οὐ- 
δαμοῦ ὑφίεντο. φοβηϑεὶς οὖν ὁ Λικένιος τὴν σύστα- ϑ 

3 -" δ ,ὔ Α Ἁ ἡ Ἁ -" 

σιν αὐτῶν ἑκατέρων, μὴ καὶ μέγα τι δεινον ὑπὸ τῶν ᾿ 
ἐλαττωϑέντων γένηται, οὐδένα τῶν δούλων προσεδέ- 
ξἕατο, ἀλλ᾽ ἀπέπεμψεν αὐτοὺς ὡς μηδὲν -κακὸν πει- 
σομένους ἢ μηδέν γε ἔτι ταράξαι τῷ διασκεδασϑῆναι 
δυνησομένους. οἵ δὲ δείσαντες τοὺς δεσπότας, ὅτι. 
καὶ τὴν ἀρχὴν ἐπικαλέσαι τι αὐτοῖς ἐτόλμησαν, συνε- 
στράφησαν καὶ κοινολογησάμενοι πρὸς λῃστείας ἐτρά- 
ποντο. Υ Η. 6033. 

ὅτι οἵ Μεσσήνιοι νομίσαντες μηδὲν δεινὸν πεί- 
σεσϑαι, πάντα τὰ πλείσϑου ἄξια καὶ τιμιώτατα ἐκεῖσε ἱς,} 
ὑπεξέϑεντο. μαϑὼν δὲ τοῦτο ᾿ἡϑηνίων, ὅσπερ που 
τὸ μέγιστον κράτος τῶν λῃστευόντων Κίλιξ ὧν εἶχεν, 
ἐπέϑετο αὐτοῖς δημοτελῆ τινα ἑορτὴν ἐν τῷ προαστείῳ 
ἄγουσι. καὶ ἐκείνων τε πολλοὺς σκεδασϑέντας ἀπέ- 
κτεινεν καὶ τὴν πόλιν ὀλίγου κατὰ κράτος εἷλεν. χω- 
οἷον δέ τι Μάκελλαν εὐερκὲς τειχισάμενος ἰσχυρῶς 
τὴν γὴν ἐκακούργει. Υ̓ μΡ. 684. 

ὅτι τῶν βαρβάρων ἡττημένων, καὶ συχνῶν ἐν τῇ 
μάχῃ πεσόντων, ὀλίγοι διεσώϑησαν. ἐφ᾽ ᾧπερ ὁ 
Μάριος τούτους παραμυϑούμενος τὸ ἅμα καὶ ἀμει- 
βόμενος, πᾶσαν αὐτοῖς τὴν λείαν ἐπευωνίσας ἀπέ- 

δοτο, ὅπως μηδὲν δόξῃ προῖκα͵ τινι κεχαρίσϑαι. καὶ 
ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ Μάριος, καίπερ ἐν τῷ πλήϑει μονῷ πρὸ- 
τερον, ὅτι ἐξ αὐτοῦ γεγονὼς ἦν καὶ ὅτι ὑπ᾽ αὐτοῦ ηὔ- 
ἕητο, εὖ φερόμενυς. τότε καὶ τοὺς εὐπατρίδας ὑφ᾽ 
ὧν ἐμισεῖτο ἐξενίκησεν, ὥστε πρὸς πάντων ὁμοίως 
καὶ ἐπαινεῖσϑαι. τήν τε ἀρχὴν καὶ ἐς τὸ ἐπιὸν ἔτος, 
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ὕπως καὶ τὰ λοιπὰ προσκατεργάσηται, παρ᾽ ἑκόντων 
καὶ ὁμογνωμονούντων αὐτῶν ἔλαβεν. ΚΥ' 1}. 

ὅτι ὡς ἅπαξ ἐπέσχον, πολὺ τοῦ ϑυμοῦ οἱ Κίμβροι 
παρελύϑησαν, κἀκ τούτου καὶ ἀμβλύτεροι καὶ ἀσϑενέ- 
στεροι καὶ ταῖς ψυχαῖς καὶ τοῖς σώμασιν ἐγένοντο. αἷ- 
τιον δὲ ὅτι ἔν τε οἰκίαις ἐκ τῆς πρόσϑεν ὑπαιϑρίου διαί- 
της κατέλυον καὶ λουτροῖς ϑερμοῖς ἀντὶ τῆς πρόσϑεν 

ψυχρολουσίας ἐχρῶντο, καρυκείας τε καὶ ἡδυσμάτων 
ἐπιχωρίων διεπίμπλαντο., κρέα πρότερον ὠμὰ σιτού- 
μενοι, καὶ τῷ οἴνῳ τῇ τὲ μέϑῃ κατακορεῖς παρὰ τὸ 
ἔϑος ἐγίγνοντο. ταῦτα γὰρ τὸ τε ϑυμοειδὲς αὐτῶν 
πᾶν ἐξέκοψε καὶ τὰ σώματα ἐθήλυνεν, ὥστε μήτε 
τοὺς πόνους ἔτι μήτε τὰς ταλαιπωρίας, μὴ καῦμα, 
μὴ ψύχος, μὴ ἀγρυπνίαν φέρειν. Υ1Ρ. 

ὅτι ὁ υἱὸς ὁ τοῦ Μετέλλου οὕτω καὶ ἰδίᾳ καὶ δη- 
᾿ μοσίᾳ πάντας ὑπὲρ τοῦ τὸν πατέρα κατελϑεῖν ἵκέ- 
τευεν ὥστε καὶ πίος, τοῦτ᾽ ἔστιν εὐσεβής. ἐπονομα- 
σϑήναι. Υ᾽ ρῥ. 638. 

ὅτι ὁ Φούριος ἔχϑραν τῷ Μετέλλῳ οὕτως ἔσχεν 
ὅτι τὸν ἵππον αὐτοῦ τιμητεύων ἀφείλετο. Υ ἰ". 

ὅτι Πούπλιον Φούριον γραφέντα ἐφ᾽ οἷς δημαρ- 
χήσας ἐπεποιήκει. ἀπέχτειναν ἐν αὐτῇ τῇ ἐκκλησίᾳ 
οὗ Ρωμαῖοι. ἀξιώτατον μέν που ἀπολέσϑαι ὄντα, καὶ 
γὰρ ταραχώδης ἦν, καὶ τῷ Σατουρνίνῳ καὶ τῷ Γλαυ- 
κίᾳ πρῶτον συστὰς μετεβάλετο, καὶ πρὸς τοὺς ἄντι- 
στασιώτας αὐτῶν αὐτομολήσας σφίσι συνεπέϑετο, οὐ 
μέντοι καὶ προσήκοντα τούτῳ τῷ τρόπῳ φϑαρῆναι. 
καὶ τοῦτο μὲν ἐν δίκῃ δή τινι γεγονέναι ἔδοξεν. 
Υ ν. 687. 

ἦσαν γὰρ καὶ ἄλλοι τινὲς στασίαρχοι. τὸ δὲ δὴ 
πλεῖστον κράτος τῶν μὲν Μάρκος τῶν δὲ Κόιντος 
εἶχον, δυναστείας τὲ ἐπιϑυμηταὶ καὶ φιλοτιμίας 
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ἄπληστοι καὶ ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ ἐς τὸ φιλόνεικον προ- 
πετέστατοι ὄντες. καὶ ταῦτα μὲν ἐκ τοῦ ὁμοίου ἐκέ- 
κτηντο. προέφερεν δὲ Ζροῦσος μὲν τῷ γένει. καὶ τῷ 
πλούτῳ, τῇ τὲ ἐς τοὺς ἀεὶ δεομένους αὐτοῦ ἀφειδῶς 

ἐὺ λώμες: ὁ δὲ τῷ τε ϑράσει πολλῷ καὶ τῇ τόλμῃ, 
ταῖς τε προεπιβουλαῖς καὶ ταῖς ὑπ᾽ αὐτὰ τὰ πραγ- 

ματα κακοηϑείαις. ὅϑεν οὐκ ἀπεικότως τὰ μὲν ἐκ 

τῶν ὁμοίων τὰ δὲ ἐκ τῶν διαφόρων ἀντέρροποι τρό- 
πον τινὰ ἀλλήλοις ὄντες τὴν στάσιν ἐπὶ πλεῖστον 
ἤγειραν, ὥστε αὐτὴν καὶ ἀποθανόντων αὐτῶν μεῖ- 
ναι. Υ μ. 638. 

ὅτι ὁ Ζροῦσος καὶ ὁ Καιπίων ἰδίαν ἀλλήλοις 
ἔχϑραν ἐκ φιλίας πολλῆς καὶ γάμων ἐπαλλαγῆς ποιη- 
σάμενοι καὶ ἐς τὰ πολιτικὰ αὐτὴν προήγαγον. Υ ἰ. 

ὅτι τοῦ Ῥουτιλίου ἀγαϑοῦ ὄντος ἀνδρὸς ἀδικώ- 
τατα κατεψηφίσαντο ἐσήχϑη γὰρ ἐς δικαστήριον ἐκ ἡ 
κατασκευασμοῦ τῶν ἱππέων ὡς δωροδοκήσας Κυίντῳ 
Μουκίῳ. καὶ ἐξημιώϑη ὑπ᾽ αὐτῶν χρήμασι. ταῦτα 
ἐποίησαν ϑυμῷ φέροντες ὅτι πολλὰ περὶ τὰς τελω- 
νίας “πλημμελοῦντας ἐπέσχεν. Υ γν. 687. 

ὅτι ὁ Ῥουτίλιος ἀπελογήσατο μὲν γενναιότατα, 
καὶ οὐδὲν ὅ,τι οὐκ εἶπεν ὧν ἂν ἀνὴρ ἀγαϑὸς συκο- 
φαντούμενος καὶ πολὺ πλεῖον τὰ τῶν κοινῶν ἢ τὰ 

ἑαυτοῦ ὀδυρόμενος φϑέγξαιτο, ἑάλω δέ, καὶ τῆς γε 
οὐσίας εὐθὺς ἐξέστη. ἐξ οὗπερ οὐχ ἥκιστα ἐρωράϑη 
μηδέν οἵ προσήκουσαν καταδίκην ὀφλήσας᾽ πολλῷ 
τὲ γὰρ σμικρότερα κεκτημένος εὑρέϑη ἢ οἱ κατήγο- 
ρου ἐκ τῆς '4σίας αὐτὸν ἐσφετερίσϑαι ἐπεκάλουν. καὶ 
πάντα ἐκεῖνα ἐς δικαίας καὶ νυμίμους ἀρχὰς τῆς κτή- 
σεως ἀνήγαγεν. οὕτω μὲν ἐπηρεάσϑη. καί τινα ὁ 
Μάριος αἰτίαν τῆς ἁλώσεως αὐτοῦ ἐσχεν᾽ ἀρίστῳ 

γὰρ καὶ εὐδοκιμωτάτῳ αὐτῷ ὄντι ἐβαρύνετο. διόπερ 
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καὶ ἐκεῖνος τῶν τε πραττομένων ἐν τῇ πόλει κατα- 
γνούς, καὶ ἀπαξιώσας τοιούτῳ ἔτι ἀνθρώπῳ συξῆ- 
σαι, ἐξεχώρησε μηδενὸς ἀναγκάζοντος, καὶ ἐς αὐτήν 
γε τὴν ᾿Δσίαν ἐλϑὼν τέως μὲν ἐν Μυτιλήνῃ διῆγεν, 
ἔπειτα ἐκείνης ἐν τῷ Μιϑριδατικῷ πολέμῳ κακωϑεέ- 
σης ἐς Σμύρναν μετῳκίσϑη. κἀνταῦϑα κατεβίω, οὐδὲ 
ἠϑέλησεν ἐπανελθεῖν οἴκαδε. καὶ οὐδέν γε παρὰ 
τοῦτο ἧττον οὔτε ἐν εὐκλείᾳ οὔτε ἐν περιουσίᾳ ἐγέ- 
νετο᾿ πολλὰ μὲν γὰρ αὐτῷ καὶ ὁ Μούχκιος. πλεῖστα 
δὲ καὶ δῆμοι καὶ βασιλεῖς ὅσοι ποτὲ ἐπεπείραντο αὐ- 
τοῦ ἐχαρίσαντο, ὥστε πολὺ πλείω αὐτὸν τῆς ἀρχαίας 
οὐσίας ἔχειν. Υ Ρ. 6057. 

ὅτι ὁ Δοῦπος τοὺς εὐπατρίδας τοὺς συστρατευο- 
μένους οἵ ὡς καὶ τὰ βουλεύματα αὐτοῦ τοῖς ἐναντίοις 
ἐξαγγέλλοντας ὑποπτεύσας, ἐπέστειλε περὶ αὐτῶν τῇ 
βουλῇ πρίν τι α... κἀκ τούτου οὐδ᾽ ἄλλως σφᾶς ὑπὸ 
τῆς στάσεως ... ἔχοντας ἔτι καὶ μᾶλλον συνέβαλε, κἂν 
ἐπὶ πλεῖον ἐταράχϑησαν, εἰ μή τινὲς τῶν Μαρσῶν 
ἐφωράϑησαν ἀναμιγνύμενοί τε τοῖς προνομεύουσι τῶν 
Ῥωμαίων, καὶ ἐς τὸ τάφρευμα ὡς καὶ σύμμαχοί σφων 
συνεσιόντες, καὶ πολυπραγμονοῦντες τὰ ἐν αὐτῷ καὶ 
λεγόμενα καὶ δρώμενα. καὶ τοῖς σφετέροις ἐξαγγέλ- 
λοντες. καὶ οὕτως ὀργιξόμενοι τοῖς εὐπατρίδαις ἐπαύ- 
σαντο. Υ Ρ. θ41. 

ὅτι ὁ Μάριος ὑποπτεύσας τὸν “οῦπον καίπερ 
συγγενή ὄντα, φϑόνῳ τε καὶ ἐλπίδι τοῦ καὶ ὕπατον 
ἕβδομον, ὡς καὶ μόνον ἂν τὰ παρόντα κατορϑώσαντα, 
ἀποδειχϑῆναι, τρίβειν ἐκέλευε᾽ σφᾶς μὲν γὰρ καὶ 
τὰ ἐπιτήδεια ἕξειν ἔλεγεν. ἐκείνους δὲ οὐ δυνήσε- 
σϑαι ἐπὶ πλεῖον, ἅτε τοῦ πολέμου ἐν τῇ χώρα αὐτῶν 
» 3 - ὄντος. ἀνταρκέσαι. Υ̓ 1}. 
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ὅτι οἵ Πικένται τοὺς μὴ συναποστάντας σφίσιν 
ἐχειρώσαντο, καὶ τούτοις ἐν ἐπόψει τῶν φίλων ἐνύ- 
βριξον, καὶ τῶν γυναικῶν τὰς κόμας σὺν τῷ δέρματι 

ἐκ τῶν κεφαλῶν ἀπέδπασαν. Υ ἰ". 

ὅτι ὁ Μιϑριδάτης πρέσβεων παρόντων Ῥωμαίων 
οὐδὲν ἐκίνησεν, ἀλλ᾽ ἀνταιτιασάμενός τινα, καὶ προσ- 
αποδείξας τοῖς πρέσβεσι τὸ πλῆϑος τῶν χρημάτων 
ὧν τότε κοινῇ καὶ ἰδίᾳ τισὶν ἀναλώκει, ἡσυχίαν ἔσχεν. 
ὁ δὲ Νικομήδης τῇ συμμαχίᾳ αὐτῶν ἐπαρϑεὶς καὶ 
χρημάτων δεηϑεὶς ἐσέβαλεν ἐς τὴν χώραν αὐτοῦ. 
Ὁ ν. 386. 

ὅτι ὁ Μιϑριδάτης πρέσβεις ἀπέστειλεν ἐς τὴν 
Ῥώμην, ἀξιῶν, εἰ μὲν φίλον τὸν Νικομήδην νομί- 
ξουσι, πεῖσαι αὐτὸν ἢ καὶ ἀναγκάσαι τὰ δίκαια οἵ 
ποιῆσαι. εἰ δὲ μή, αὐτῷ γὲ ἐπιτρέψαι τὸν ἐχϑρὸν 
ἀμύνασϑαι. οἵ δὲ οὐχ ὅτι τι ἔπραξαν ὧν ἤϑελεν, 
ἀλλὰ καὶ ἐπηπείλησαν αὐτῷ. ἂν μὴ τῷ ̓ Ζριοβαρξάνῃ 
τὴν Καππαδοκίαν ἀποδῷ καὶ πρὸς τὸν Νικομήδην 
εἰρήνην ἄγῃ. τούς τε πρέσβεις αὐτοῦ αὐϑημερὸν 
ἀπέπεμψαν, καὶ προσαπηγόρεῦσαν αὐτῷ μηκέτι μη- 
δένα ἄλλον, ἂν μὴ πειϑαρχῇ σφισι, πέμψαι. Ὁ 1}. 

ὅτι Κάτων ἀστικὸν καὶ ἀφηλικέστερον τὸ πλεῖον 
τοῦ στρατοῦ ἔχων ἐς τὰ ἄλλα ἧττον ἔρρωτο, καί ποτε ὃ 
ΠΡ τ σφισιν, ὅτι μήτε τὰ παραγγελλόμενα προ- 

ϑύμως. . ἤϑελον, ἐπιτολμήσας ὀλίγου κατεχώσϑη 

βληθεὶρ ὁ ὑπ᾽ αὐτῶν. καὶ ἐτεϑνήκει γ᾽ ἄν. εἰ λίϑων 
εὐπορήκεσαν᾽ ἐπεὶ δὲ τὸ χωρίον ἐν ὦ συνειλέχατο 
ἐγεγεώργητο καὶ δίυγρον κατὰ τύχην ἦν. οὐδὲν ὑπὸ 
βώλων ἔπαϑεν. συνελήφϑη δὲ ὁ τῆς στάσεως ἄρξας 
ΤΓαιος Τίτιος, ἀνὴρ ἀγοραῖος καὶ ἐκ δικαστηρίων τὸν 
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κατακορεῖ χρώμενος, καὶ ἐς τὸ ἄστυ ἐς τοὺς δημάρ- 
χοὺυς ἐπέμφϑη. οὐκ ἐκολάσϑη δέ. ΥΥ ν. 641. 
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ὅτι πάντες τοὺς Ῥωμαίους ἐφόνευον κελεύσαντος 
Μιϑριδάτου οἵ ᾿Ασιανοί. πλὴν καϑ᾽ ὅσον Τραλλιανοὶ 
οὐδένα ἀπέκτειναν, Θεόφιλον δέ τινα Παφλαγόνα 
ἐμισϑώσαντο, ὥσπερ που ἧττόν σφων ἀπόλλυσϑαι 
μελλόντων. ἢ καὶ διαφέρον αὐτοῖς ὑφ᾽ ὅτου σφαγή- 
σοιντο. Υ τ᾿. 642. 

ὅτι οἵ Θρᾷκες ἀναπεισϑέντες ὑπὸ τοῦ Μιϑριδά- 
του τήν τε Ἤπειρον καὶ τἄλλα τὰ μέχρι τῆς ΖΦωδώ- 
νης κατέδραμον, ὥστε καὶ τὸ τοῦ Ζιὸς ἱερὸν συλῆ- 
σαι. ΥἾΡ. 

ὅτι ὁ Κίννας ἐπειδὴ τάχιστα τὴν ἀρχὴν παρέλα- 
βεν, οὐδὲν οὕτω τῶν πάντων ἐσπούδασεν ὡς καὶ 
τὸν Σύλλαν ἐκ τῆς Ἰταλίας ἐκβαλεῖν. πρόφασιν μὲν 
τὸν Μιϑριδάτην ποιησάμενος. ἔργῳ δὲ ἐπιϑυμήσας 
αὐτὸν ἀπαρτῆσαί οἷ, ὅπως μὴ ἐγγύϑεν ἐφεδρεύων 
ἐμποδὼν πρὸς ἃ ἔπραττε γένηται. καίτοι τῇ τοῦ 
Σύλλου σπουδῃ ἀπεδέδεικτο, καὶ οὐδὲν ὅ,τι οὐ κατὰ 
γνώμην αὐτοῦ πράξειν ὑπέσχητο. ὁ γὰρ Σύλλας τήν 
τε ἀνάγκην τοῦ πολέμου ὁρῶν καὶ τὴς δόξης αὐτοῦ 
γλιχύμενυς. τά τε ἄλλα τὰ οἴκοι πρὸς τὸ ἐπιτηδειότα- 
τον ἑαυτῷ πρὶν ἐξορμηϑῆναι κατεστήσατο, καὶ τὸν 
Κίνναν Γναῖον τέ τινα Ὀκχταούιον διαδόχους ἀπέφη- 
νὲεν, ἐλπίσας μάλιστα ἂν οὕτω καὶ ἀπὼν ἰσχῦσαι. 
τοῦτον μὲν γὰρ ἐπί τε ἐπιεικείᾳ ἐπαινούμενον ἠπί- 
στατο καὶ οὐδὲν -“παρακινήσειν ἐνόμιξεν. ἐκεῖνον δὲ 
εὖ μὲν ἤδει κακὸν ἄνδρα ὄντα, οὐκ ἠϑέλησε δὲ 
ἐχπολεμῶσαι δυνάμενόν τέ τι καὶ αὐτὸν ἤδη καὶ 
ἑτοίμως. ὥς γε καὶ ἔλεγε καὶ ὥμνυεν., ἔχοντα πᾶν" 
ὁτιοῦν ὑπουργῆσαι. αὐτός τε οὖν, καίτοι δεινό- 
τατος ὧν τάς τὲ γνώμας τῶν ἀνθρώπων συνιδεῖν 
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καὶ τὰς φύσεις τῶν πραγμάτων συλλογίσασϑαι, πάνυ 
ἐν τούτῳ διεσφάλη, καὶ πόλεμον τῇ πόλει μέγαν κα- 
τέλιπεν. Υ νη. θ42. 

ὅτι Ὀχταούιος φύσει βραδὺς ἦν πρὸς τὰ πολι- 
τικά. Υ 1". 

ὅτι οἵ Ρωμαῖοι τοῦ ἐμφυλίου πολέμου ἐνεστηκό- 
τος τὸν Μέτελλον μετεπέμψαντο, κελεύσαντες βοη- 
ϑεῖν. Ὁ ρΡ. 386. 

ὅτι οἵ Ρωμαῖοι στασιάσαντες πρὸς ἀλλήλους τὸν 
Μέτελλον μετεπέμψαντο, κελεύσαντες αὐτῷ πρὸς τοὺς 
Σαυνίτας, ὅπως ποτ᾽ ἂν δύνηται, συμβῆναι: οὕτοι 
γὰρ ἔτι τότε μόνοι τὴν Καμπανίαν καὶ τὴν ἐπέκεινα 
αὐτῆς ἐκακούργουν. ὁ δὲ τούτοις οὐκ ἐσπείσατο᾽ τήν 
τε γὰρ πολιτείαν ἠξίουν οὐχ ἑαυτοῖς μόνον ἀλλὰ καὶ 
τοῖς ηὐτομοληκύσι πρὸς σφᾶς δοϑῆναι, καὶ οὔτε τι 
τῆς λείας ἣν εἶχον ἀποδοῦναι ἤϑελον, καὶ τοὺς αἰχμα- 
λώτους τούς τε αὐτομόλους σφῶν πάντας ἀπήτουν, 
ὥστε μηδὲ τοὺς βουλευτὰς τὴν εἰρήνην ἔτι τὴν πρὸς 
αὐτοὺς ἐπὶ τούτοις ἐλέσϑαι. ἴ μ. 385. 

ὅτι ἐπειδὴ ὁ Κίννας τὸν νόμον τὸν περὶ τῆς κα- 
ϑόδου τῶν φυγάδων ἀνενεώσατο, ὁ Μάριος οἵ τε 
ἄλλοι οἱ σὺν αὐτῷ ἐκπεσόντες ἐσεπήδησαν ἐς τὴν 
πόλιν μετὰ τοῦ λοιποῦ στρατοῦ κατὰ πάσας ἅμα τὰς 
πύλας. καὶ ἐκείνας τε ἔκλεισαν ὥστε μηδένα διαδρᾶ- 
ναι. καὶ πάντας τοὺς ἐντυγχάνοντας σφισιν ἐξειργά- 
όαντο, μηδένα αὐτῶν ἀποχρίνοντες. ἀλλὰ πᾶσιν αὐ- 
τοῖς ὁμοίως ὡς πολεμίοις χρώμενοι. μάλιστα δὲ τούς 
τι ἔχοντας ἐπιϑυμία χρημάτων ἔφϑειρον, καὶ τούς 
τε παῖδας καὶ τὰς γυναῖκάς σφων ὕβριξον, ὥσπερ 
τινὰ ἀλλοτρίαν πόλιν ἠνδραποδισμένοι. καὶ τὰς κε- 
φαλὰς τῶν ἐλλογιμωτάτων ἐπὶ τὸ βημα ἀνετίϑεσαν. 
καὶ ἦν τό [τὲ] ϑέαμα οὐδέν τι τοῦ ὀλέϑρου αὐτῶν 
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πραότερον᾽ τά τὲ γὰρ ἄλλα καὶ τοῖς ὁρῶσι προσπα- 
φίστη νομίξειν ὅ ὅτι, ὅσα πολεμίων ἀκροστολίοις οἵ προ- 
πάτορές σφῶν ἐκεκοσμήκεσαν, ταῦτα τότε ταῖς τῶν 
πολιτῶν κεφαλαῖς ἀπεκοσμεῖτο. 

τοσαύτη γὰρ ἑνὶ λόγῳ ἥ τε ἐπιϑυμία καὶ ἡ ἀπλη- 
στία τῶν φόνων τὸν Μάριον κατέσχεν ὥστε, ἐπειδὴ 
τὸ πλεῖστον τῶν ἐχϑρῶν ἀπεκτόνει καὶ οὐκέτ᾽ οὐδεὶς 
ὧν ἐξολέσαι ἐγλίχετο ἐπὶ τὸν νοῦν ἅτε ἐν τοσαύτῃ 
ταραχῇ ἐπήει, σύνθημα τοῖς στρατιώταις δοῦναι σφάτ- 
τειν πάντας ἕξης οἷς ἂν τῶν. προσιόντων μὴ ὀρέξῃ 
τὴν χεῖρα. πρὸς γὰρ τοῦτο τὰ τῶν Ῥωμαίων πραγ- 
ματα ἀφίκετο ὥστε μὴ μόνον ἀκρίτως μηδ ̓ ἀπ᾿ ἔχ- 
ϑρας; ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν οὐκ ἔκτασιν τῆς ἐκείνου 
χειρὸς ἀπόλλυσϑαι. καὶ ἢ ἣν. γάρ, ὥσπερ εἰκός, ἔν τε 
ὄχλῳ καὶ ἐν ϑορύβῳ τοσούτῳ οὐδ᾽ αὐτῷ τῷ Μαρίῳ 
ἐπιμελές, ἀλλ᾽ οὐδὲ δυνατὸν οὐδ᾽ εἰ πάνυ ἐβούλετο, 
κατὰ γνώμην τῇ χειρὶ χρῆσϑαι. πολλοὶ κἀκ τούτου 
μάτην ἀπέϑανον, οὗς οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἀποκτεῖναι 
ἐδεῖτο. τὸ μὲν οὖν σύμπαν τῶν [τὸ γὰρ] ἀποϑανόν- 
τῶν ἀνεξεύρετόν ἐστι πέντε γὰρ ὅλαις ἡμέραις καὶ 
νυξὶν ἴσαις αἵ σφαγαὶ ἐγένοντο. ΥΥ ῥ. θ42. 

ὅτι ϑυόντων τῶν Ῥωμαίων ἱσταμένου τοῦ ἔτους 
τὰ ἐσιτήρια, καὶ τῇ ἡγεμονίᾳ τὰς ἀρχὰς κατὰ τὰ πά- 
τρια ποιουμένων. ὃ υἱὸς Μαρίου δήμαρχόν τινα αὐ- 
ϑεντίᾳ ἀποκτείνας τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τοῖς ὑπάτοις 

ἔπεμψε, καὶ ἄλλον ἀπὸ τοῦ Καπιτωλίου κατεκρήμνι- 
σεν, ὅπερ οὐδεὶς ἄλλος ἐπεπόνϑει. καὶ δύο στρατη- 
γοὺς καὶ πυρὸς καὶ ὕδατος εἶρξεν." Υ ρ. 645. 

8 Ῥοβὲ εἶρξεν Υ᾽ ῥ. 646---409 ροπϊΐ απδα Ῥ]ἰδγοῖ5 881- 
Ιδθ ο. 12, ἐπιλιπούσης δὲ --- τὸ Λύκειον, ἐπεὶ δὲ καὶ γρημά- 
των --- οὐκ ἐλάττω, τὸν δ᾽ ἀργυροῦν πίθον --- πρὸς τὴν πο- 
λιορκίαν ἐκείνην, ο. 18, ᾿ἀριστίων ἄνϑρωπος ---- βάλλων διεσκέ- 
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ὅτι τοὺς ᾿Αϑηναίους τὰ Μιϑρφιδάτου φρονήσαν- 103 
τας Σύλλας πολιορκίᾳ παραστησάμενος πᾶσαν ἐδέησε 

μικροῦ πανωλεϑρίᾳ διαφϑεῖραι τὴν πόλιν διὰ τὰς 

ἐς αὐτὸν ἐν τῷ τῆς πολιορκίας χρόνῳ γενομένας ὑπ᾽ 
αὐτῶν ὕβρεις, εἰ μή τινες ᾿Αϑηναίων φυγάδες καὶ 
οἵ συστρατευόμενοι Ῥωμαίων ἔπεισαν αὐτὸν στῆσαι 
τὸν φόνον. καὶ ὃς ἐγκώμιόν τι τῶν πάλαι ᾿ἀϑηναίων. 
διεξελϑὼν ἐκείνοις ἔφη χαρέξεσϑαι πολλοὺς μὲν ὀὁλέ- 
γοις, ξῶντας δὲ τεϑνηκόσιν. Ν ρῥ. 549." β 

δασεν. Ῥατίζεγηι Μ ρ. 548. ὅτι μέλλοντος ἐν Ῥώμῃ τοῦ ἐμ- 
φυλίου ἐγείρεσθαι πολέμου ἄλλα τε πολλὰ Λιούιος καὶ ΖΔιόδω- 
ρος ἱστόρησαν, καὶ ἐξ ἀνεφέλου τοῦ ἀέρος καὶ αἰθρίας πολλῆς 
ἦχον ἀκουσϑῆναι σάλπιγγος ὀξὺν ἀποτεινούσης καὶ ϑρηνώδη 
τὸν φϑόγγον, καὶ τοὺς μὲν ἀκούσαντας ἅπαντας ἔκφρονας ὑπὸ 
τοῦ δέους γενέσϑαι, τοὺς δὲ Τυρρηνῶν μάντεις μεταβολὴν τοῦ 
γένους καὶ μετακόσμησιν ἀποφήνασϑαι σημαίνειν τὸ τέρας εἷ- 
ναι μὲν γὰρ ἀνθρώπων ὀκτὼ γένη, διαφέροντα τοῖς ἤϑεσιν 
ἀλλήλων, ἕκάστῳ δ᾽ ἀφωρίσϑαι χρόνον ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ συμπε- 
ραινόμενον ἐνιαυτοῦ μεγάλου περιόδω" τῆς δ᾽ οὖν προτέρας 
περιόδου τελευτώσης καὶ ἑτέρας ἐνισταμένης κινεῖσϑαί τι ση- 
μεῖον ἐκ γῆς ἢ οὐρανοῦ ϑαυμάσιον, ἡ δῆλον εὐϑὺς τοὶς ταῦτα 
σοφοῖς γίνεσϑαι ὅτι καὶ τρόποις ἄλλοις καὶ βίοις ἄνϑρωποι 
γεγόνασι καὶ ϑεοῖς ἧττον τῶν προτέρων μέλοντες. Εἰ ρ. 549, 
ὅτι Ῥωμαῖοι κατὰ τὴν πρὸς τὴν Μιϑριδάτου στρατιὰν μάχην 
εἰς φυγὴν ἐτράπησαν" ὁ δὲ Σύλλας ἀποβὰς τοῦ ἵππου καὶ ση- 
μεῖον στρατιωτικὸν ἁρπάσας ὠϑεῖτο διὰ τῶν φευγόντων εἷς 
τοὺς πολεμίους, βοῶν ὡς ἐγὼ μὲν ἄπειμι. ξωῆς ἐπονειδίστου 
καὶ φυγῆς εὐκλεῆ ϑάνατον ἀλλαξόμενος- ὑμεῖς δέ, ὦ συστρα- 

τεῶται, ἥν ἔρηταί τις ποῦ τὸν Σύλλαν ἀπολελοίπατε, φράξειν 

μεμνημένοι, ἐν Ὀρχομενῷ. τούτου δηϑέντος ἀνέστρεψαν μετ᾽ 
αἰδοῦς καὶ τῆς ἐς τὸν στρατηγὸν εὐλαβείας, καὶ τῶν πολεμίων 
ἐκράτησαν. ()ἀϊθιυιουπι οοπῇ, ΡΙαΐ, ο. 7 οἱ 21, υδὶ ὡς ἐν Ὀρχ. 

ἃ ΒοκΚ. Αποαοᾶ. Ρ, 166,18: Ζέωνος λα΄ βιβλίω “καὶ τῷ 
Μιϑραδάτῃ αὐτὸς πρός τε τοῦ δήμου καὶ πρὸς τῆς βουλῆς 
προστετάχϑαι." Ιὑϊάεπι οχ ᾿ἴδχο 28, ν. 180, 80, καὶ τοῖς ὑπά- 
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ὅτι Ὁρτήσιος στρατηγικὸς ἀνὴρ καὶ τὰ πολεμικὰ 
ἠσκημένος. Υν. 649. 

ὅτι ὁ ὑποστράτηγος Φλάκκου Φιμβρίας ἐς Βυ- 
ξάντιον ἐλϑόντι αὐτῷ ἐστασίασεν. ἦν γὰρ ἐς πάντα 
δὴ τολμηρότατος καὶ 'προπετέστατος, δόξης τε ὁποιασ- 
οὖν ἐραστὴς καὶ παντὸς τοῦ ἀμείνονος ὀλίγωρος. ἐξ 
ὧν που καὶ τότε, ἀφ᾽ οὗπερ ἀπῆρεν ἀπὸ τῆς Ῥώμης, 
ἀρετήν τε ἐς χρήματα καὶ σπουδὴν περὶ τοὺς στρα- 
τιώτας προσποιησάμενος ἀνηρτήσατό τε αὐτοὺς καὶ 
τῷ Φλάκκῳ συνέχρουσεν. ἠδυνήϑη δὲ τοῦτο ποιῆ- 

σαι; ὅτι ἐκεῖνος χρημάτων τε ἄπληστος ἦν καὶ οὐκ 
ἠγάπα τὰ περιγιγνόμενα σφετεριξόμενος , ἀλλὰ καὶ 
ἐξ αὐτῆς τῆς τῶν στρατιωτῶν τροφής; ἔκ τε τῆς 
λείας. ἣν ἰδίαν ἑκάστοτε ἐνόμιξεν εἶναι, ἐχρηματί- 
ξετο. Υ. 650. 

ὅτι ἐπεὶ πρὸς τὸ Βυξάντιον ἀφέκοντο Φλάκκος 
καὶ Φιμβρίας, καὶ ὁ Φλάκκος ἔξω τοῦ τείχους αὐτοὺς 

αὐλίσασϑαι κελεύσας ἐς τὴν πόλιν ἐσῆλθε, παραλα- 

τοις ἐπιβουλεύοντα, εἰ Ρ. 166, 8, οὐχ ὅπως οὐκ ἔπεισέ τινας, 
καίπερ τινὰ ἀληϑῆ λέγων. Ἐχ 81, ρ». 184. 1 εὐ 140, 35, κἀν- 
ταῦϑα ἀπογνοὺς μηδέν οἵ τὸν ϑεὸν ἐπαρκέσειν Νικομήδην 
ἐδημοσίωσεν, εἴ αἰΐεγτο Ἰοοο, ἑαυτὸν διεχρήσατο. Εἰ. 137, 20, 
τῶν δὲ ἄλλων ὡς καὶ ἐπικουρίας τινὸς παρ᾽ ἑαυτοῦ δεομένων 
ἐπιμνησϑείς. Ἐχ 38, ρ. 162, 10, πῶς δ᾽ ἄν τις πιστεύσειεν 
αὐτῷ, ν. 16ῦ, 15, δι᾽ οὖν ταῦτα ἐκεῖνος τὸν μὲν ἄλλον χρό- 
νον οὔτε τι προσεποιεῖτο αὐτῶν, τ. 177, 30, καὶ γὰρ γελοῖόν 
ἐστιν, ἐν Καμπανίᾳ τε αὐτοῦ ὄντος καὶ δυναμένου διὰ ταχέων 
ὧν αἰτίαν ἔχει λόγον ὑποσχεῖν, ἐμὲ ὑπερδικεῖν. Εἰ 85, Ρ. 1θ8, 
17, ἢ τοῖς πολεμίοις ἡμῶν προσποιῆσαι. Ἐχ ἱποογεϊθ ΠΠ γῖϑ.. 
Ρ. 1600, 15, Ζέίων “εὐεργεσιῶν ὑμῖν ὀφειλήσει᾽", ν». 104,10, 
παρὰ Δίωνι, “οὔκουν οὐδ᾽ ἄρχοντὲς πρὶν διανομοϑετηϑῆναι 
αὐτῶν ὠνομάξοντο", Ρ. 164, 23, Δίων, “οὐχ ὅπως ἐπείσϑη- 
σαν αὐτοῦ". 
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βὼν δὲ τοῦτο ὁ Φιμβρίας χρήματά τε αὐτὸν εἰληφέ- 
ναι κατῃτιᾶτο, καὶ διέβαλλε λέγων ὡς ἐκεῖνος μὲν 
ἔνδον τρυφῴη,. σφεῖς δὲ ὑπὸ σκηναῖς ἐν χειμῶνι τα- 
λαιπωροῖντο. οἷ δὲ στρατιῶται ἔς τε τὸ ἄστυ ϑυμῷ 
ἔπεσον καί τινας τῶν ἐμπεσόντων σφίσιν ἀποκτεί- 
ναντὲς ἐς τὰς οἰκίας ἐσκεδάσϑησαν. Υ 1}. 

ὅτι διαφορᾶς τινος τῷ Φιμβρία πρὸς τὸν ταμίαν 
γενομένης ἠπείλησεν αὐτῷ ὁ Φλάκκος ἄκοντα ἐς Ῥώ- 
μὴν ἀποπέμψειν, λοιδορησάμενόν τέ τι διὰ τοῦτο 
αὐτῷ τὴν ἡγεμονίαν ἀφείλετο. ὁ δὲ Φιμβρίας ἐς τὴν 
ἀποπορείαν δῆϑεν ἐπαχϑέστατα στειλάμενος πρὸς 
τοὺς στρατιώτας τοὺς ἐν Βυξαντέίῳ ἀφίκετο, καὶ ὡς 

ἐπὶ τῇ ἀφόδῳ αὐτοὺς ἠσπάξετο, γράμματά τε ἥτει, 
5 ᾿ ς ,. » ᾿ 2. 7 . 

, καὶ ἕαυτον ὡς καὶ ἀνάξια πεπονϑῶς ὠδυρετο᾽ με-! 

μνῆσϑαί τέσφισιν ὧν ὑπουργήκει, καὶ φυλακήν σφων 
ποιεῖσθαι, αἰνιττόμενος ἐς τὸν Φλάκκον ὡς καὶ ἐπι- 
βουλεύοντα αὐτοῖς, παρήνει. καὶ μαϑὼν τὰ λεγό- 
μενα δεχομένους καὶ ἑαυτῷ εὔνοιαν ἔχοντας καὶ ἐς 
ἐκεῖνον ὑποπτεύοντας, ἀνέβη ἐπὶ μετέωρον καὶ προσ- 
παρώξυνέ σφας. ἄλλα τέ τινα τοῦ Φλάκκου κατηγο- 
ρήσας καὶ ὅτι προδώσει αὐτοὺς ὑπὸ χρημάτων ὥστε 
τοὺς στρατιώτας Θέρμον τὸν ἐπιτεταγμένον σφίσιν 
ἀπελάσαι. Υ 1". 

ὅτι ὁ Φιμβρίας ἄνδρας πολλοὺς οὐ πρὸς τὸ δι- 
καιότατον οὐδὲ πρὸς τὸ τῇ Ῥώμῃ συμφορώτατον, 
ἀλλ᾽ ὀργῇ καὶ ἐπιϑυμίᾳ φόνων ἀπώλλυεν. τεχμήριον 
δέ, σταυρούς ποτε πολλούς. οἷς προσδέων αὐτοὺς 
καὶ αἰκιξόμενος διεχρῆτο, γενέσϑαι προστάξας, ἔπειτ᾽ 
ἐπειδὴ πολὺ πλείους τῶν ϑανατωθϑησομένων εὑρέ- 
ϑησαν ὄντες, ἐκέλευσεν ἐκ τῶν περιεστηκότων τινὰς 
συλληφϑῆναι καὶ πρὸς τοὺς λοιποὺς προσδεϑῆναι, 

ἵνα μὴ μάτην δόξωσι γεγονέναι. ΚΥΥ ῥ. 653. 
ὍΙΟ σΑϑβιῦβ. 1- ; 10 

[41] 

--- ἂῃν 



140 ΕΚΤΩΝ ΠΡῸ ΤΟΥ͂ Ἄς. 

ὅτι ὁ αὐτὸς τὸ Ἴλιον λαβὼν τοὺς ἀνθρώπους ὅσους 
ἠδυνήϑη μηδενὸς φεισάμενος κατεχρήσατο, καὶ τὴν 
πόλιν πᾶσαν ὀλίγου κατέπρησεν. εἷλε δὲ αὐτοὺς οὐ 
κατὰ τὸ ἰσχυρόν, ἀλλ᾽ ἀπατήσας᾽ ἔπαινον γάρ τινα 
αὐτῶν ἐπὶ τῇ πρεσβείᾳ τῇ πρὸς τὸν Σύλλαν πεμ- 
φϑείσῃ ποιησάμενος; καὶ διαφέρειν μηδὲν [εἰ] ὁπο- 
τέρῳ σπείσονται, ἀμφοτέρους γάρ σφας Ῥωμαίους 
εἶναι, εἰπών, ἔπειτα ὡς παρὰ φίλους αὐτοὺς ἐσῆλϑε 

καὶ ΕἈΡΜΕΗ͂ΘΕ ταῦτα. Υ 1}. 
10ὅ ὅτι ὁ ᾿Δρχέλαος παρεκάλει τὸν Σύλλαν διαλλα- 

106, 1. Οπιῖθ588 εἷς οἱ ἱπέγα ᾳ4φὰδ6 δριιὰ Ρ]αἰαγοδαπι απ 
5}, ο. 22 οχίγ., 29, 34. [Ὀ]4. ο, 22 ἰηϊο βαπίῦ αᾳυδο Υ Ρ. 649 
Ροπὶς ὅτι Κίννα --- ὥσπερ ἐπὶ λιμένα τὸ τοῦ Σύλλου στρατό- 
πεδον βουλῆς ἐγένετο. Οὐπὶ εοάοπι σα, 8 οοπνεπίαπί 46 

Μ ρ. δδ0: ὅτι Σύλλας ἑαυτὸν εὐτυχῆ προσαγορεύειν διεκελεύ- 
σατο" καί ποτὲ ϑέας οὔσης τὴν Ὁρτησίου φασὲ τοῦ δήτορος 
ἀδελφὴν Βαλλερέαν ἐξόπισθεν τοῦ Συύλλου παρευομένην ἐπι- 
βαλεῖν τὴν χεῖρα καὶ κροκίδος τοῦ ἱματίου σπάσαι" τοῦ δὲ 
ἐπιστραφέντος, “ οὐδὲν δεινόν", εἰπεῖν, “αὐτύκρατορ, ἀλλὰ βού 
λομαι κἀγὼ μικρὸν εὐτυχίας μεταλαβεῖν.᾿" τὸν δ᾽ ὑπερησϑῆ- 
ναΐ τὲ τῷ ῥηϑέντι καὶ μετὰ μικρὸν ἀγαγέσϑαι τὴν γυναῖκα 
πρὸς γάμον, τῆς Μετέλλης ἤδη. τεϑνηκυίας. ἘῤΛῚ οὔπὶ ο. 31 

486 ἴ.: ὅτε Σύλλου καὶ Μαρίου στασιασάντων καὶ τυραννι- 
κώτερον τῶν πραγμάτων ἁπτομένων μετὰ τὴν τοῦ Μαρίου τε- 
λευτὴν ἐς πᾶν ἐπεξήει Σύλλας τοῖς ἀντιστασιώταις, ὡς τὴν 
Μαρίου τελευτὴν οὐκ ἀπαλλαγὴν ἀλλὰ μεταβολὴν τυραννίδος 
νομισϑῆναι" πάσῃ γὰρ εἰς αὐτοὺς ὠμότητι χρώμενος τελευτῶν 
ἔστιν οὃς χρημάτων ἢ κτημάτων ἕνεκα ἐπ᾽ ὠφελίᾳ τῶν ἑαυτοῦ 
φίλων ἐτιμωρεῖτο. λέγεται γοῦν Κόιντον, ἄνδρα ἐπιφανῆ, ἐπιεικῆ 
τε καὶ σώφρονα, οὐδετέρας μὲν γεγονότα στάσεως, ἀδοκήτως 
δὲ ἐν τοῖς προγεγραμμένοις ϑεασάμενον ἑαυτόν, “ οἴμοι τάλας", 
εἰπεῖν, “διώκει μὲ τὸ ἐν ̓ ᾿λβανοῖς χωρίον. Ἐπ᾿ οὔπὶ 6. 84 απδα 
ἰδ. : ὅτι ἀποδειχϑέντος ὑπάτου τοῦ “Δεπέδου “χαίροντα Σύλλας 
τῷ γεγονότι Πομπήιον ἰδὼν “εὖ γε" ἔφη “τῆς σπουδῆς, ὦ 
νεανία, ὅτι Κατούλου πρότερον ἀνηγόρευσας Λέπιδον τοῦ πάν- 
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γῆναι πρὸς τὸν Μιϑριδάτην. δεξαμένου δὲ --- Ῥω- ἃ. α. 
μαίων ψηφίσασϑαι. ταῦτα οὕτως ὡμολογήϑη. καὶ “569 

ἐβάδιξε διὰ --- σύμμαχον ἀναγραφῆναι. ὕ γ. 386. 
ὅτι πρεσβευτῶν παραγενομένων παρὰ τοῦ Μι- : 

ϑριδάτου πρὸς Σύλλαν, καὶ τὰ μὲν --- αὐτὸς ἕαυ- 
τόν. ἐπὶ τούτοις ... 1 ρῥ. 387. 

ὅτι συνῆλθεν ὁ Σύλλας τῷ Μιϑριδάτῃ ἐν Ζαρ- 3 
δάνῳ τῆς Τρῳάδος, ἔχοντι ναῦς --- ὡμολόγησεν ᾽4ρ- 
χέλαος. ἵ' Ρ. 388. 

ὅτι τὰς συνθήκας ποιήσαντες Σύλλας καὶ Μιϑρι- 
δάτης ᾿Αριοβαρξάνην καὶ Νικομήδην τοὺς βασιλεῖς 
διήλλαξαν. καὶ ὁ μὲν Μιϑριδάτης ἑβδομήκοντα ναῦς 
παραδοὺς καὶ τοξότας ὡς πλείστους ἐν αὐταῖς. ἐς 
τὸν Πόντον ἀποπλεῖν ἔμελλεν, ὁ δὲ Σύλλας ἀχϑομέ- 
νους ἰδὼν τοὺς στρατιώτας --- πολεμεῖν, εἰ συσταίη- 
σαν, δυνηϑείς. Ὁ 1}. 

ὅτι ὁ Μέτελλος ὑπὸ Κίννου ἡττηϑεὶς ἐς τὸν Σύλ- τ00 
λαν ἧκε καὶ πλεῖστα αὐτῷ συνήρατο᾽ πρὸς γάρ τοι 
τὴν δόξαν τῆς τὲ δικαιοσύνης αὐτοῦ καὶ τῆς εὐσε- 
βείας οὐκ ὀλίγοι καὶ τῶν τἀναντία τῷ Σύλλᾳ πρατ- 
τόντων. νομίσαντες αὐτὸν οὐκ ἀκρίτως οἱ συνεῖναι, 
ἀλλὰ τά τε δικαιότερα καὶ τὰ τῇ πατρίδι συμφο- 
ρώτερα ὄντως βιρεσθηςς προσεχώρησάν σφισιν. ΟΥ 
Ρ. θὅ9. 

ὅτι κεραυνοῦ ἐπὶ τὸ Καπιτώλιον ἐνεχϑέντος ἄλλα 2 
τὲ πολλὰ καὶ οἵ τῶν Σιβυλλείων χρησμοὶ διεφϑά- 
ρησαν. Ν»ο 551. 

των ἀρίστου πολιτῶν" ὥρα μέντοι σοι σκοπεῖν ὅπως ἰσχυρὸν 
γεγονότα καταγωνίσῃ τὸν ἀντίπαλον." τοῦτο μὲν ὁ Σύλλας 
ὥσπερ ἀπεϑέσπισε" μετ᾽ ὀλίγον γὰρ ἐξυβρίσας εἰς τὴν ἀρχὴν ὁ 
“Μέπιδος πολέμιος κατέστη τοῖς περὶ τὸν Πομπήιον. 

10" 
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107 ὅτι ὁ Πομπήιος υἱὸς ἦν τοῦ Στράβωνος, συνε- 
κρίϑη δὲ ὑπὸ Πλουτάρχου .1γησιλάῳ τῷ “ακεδαιμο- 
νίῳ. ἀχϑόμενος δὲ τοῖς τὴν πόλιν ἔχουσιν , ἐξωρμήϑη 
ἐς τὸ Πικηνὸν αὐτὸς ἐφ᾽ ἑαυτοῦ, οὐδὲ ἐς ἄνδρας πῶ 
πάνυ τελῶν, καὶ παρ᾽ ἐκείνων χεῖρά τινα διὰ τὴν 
τοῦ πατρὸς ἡγεμονίαν ἀϑροίσας δυναστείαν ἰδίαν 
συνίστη, καὶ ὠήϑη ἐλλόγιμόν τι πρᾶξαι καϑ'᾽ ἕαυ- 
τόν καὶ τῷ Σύλλᾳ προσεχώρησε. καὶ ὁ μὲν τούτων 
ἀρξάμενος οὐδὲν μείων ἐκείνου ἐγένετο, ἀλλ᾽ ὥσπερ 
που καὶ ἡ ἐπίκλησις αὐτοῦ προσετέϑη, μέγας ηὐξήϑη. 

᾿ς Υρ. θ53. 
18 ὅτι ὁ Σύλλας τὸ στράτευμα παρέδωκεν ἀνδρὶ μήτ᾽ 
δι ἄλλως ἐπαινουμένῳ., καίπερ πολλοὺς ἐκ τῶν ἀπ᾽ ἀρ- 

χῆς συγγενομένων οἵ ἔχων καὶ ἐμπειρίᾳ καὶ πράξει 
προφέροντας, οἷς που καὶ ἐς ἐκεῖνο τοῦ χρόνου πρὸς 
πάντα τὰ ἀναγκαῖα ὡς καὶ πιστοτάτοις ἐκέχρητο. καὶ 
πρὶν μὲν νικῆσαι ἐδεῖτό τε αὐτῶν καὶ ταῖς ἀπ᾿ «αὐτῶν 

᾿ ὠφελείαις ἀπεχρῆτο᾽ ἐπεὶ δὲ ἐγγυτέρω τῆς ἐλπίδος 
τοῦ παντελῶς κρατήσειν ἐγένετο, οὐδένα αὐτῶν ἔτι 
λόγον ἐποιεῖτο, τοῖς δὲ κακίστοις καὶ , μήτε ἐν περι- 
φανείᾳ γένους μήτε ἐν δόξῃ ἀρετῆς οὖσι μάλλον ἐπί- 
στευσεν. αἴτιον δὲ ὅτι τοὺς μὲν᾽ τοιούτους πρὸς πάντα 
αὐτῷ καὶ τὰ χείριστα ἑ ἑτοίμους ὄντας ὑπουργεῖν ἑώρα, 
καὶ χάριν. τε ἑαυτῷ πλείστην κἂν ἐλαχίστου τινὸς 
τύχωσιν ὀφειλήσειν, καὶ μήϑ'᾽ ὑπερφρονήσειν ποτὲ 
μήτε τῶν ἔργων ἢ τῶν βουλευμάτων ἀντιποιήσεσϑαι 
ἐνόμιξεν, τὸ δ᾽ ἀρετὴν ἔχον οὔτε συγκακουργεῖν οἵ 
ἐθελήσειν, ἀλλὰ καὶ ἑαυτῷ ἐπιτιμήσειν, καὶ τὰ γέρα 
τῶν εὐεργετημάτων κατ᾽ ἀξίαν ἀπαιτήσειν, καὶ μη- 
δεμέαν χάριν ἐπ᾽ αὐτοῖς ἅτε καὶ ὀφειλόμενά σφισιν 
ἀπολαμβάνοντας ἕξειν, τάς τε πράξεις καὶ τὰς συμβου- 
λέας ὡς καὶ ἑαυτῶν οὔσας προσποιήσεσϑαι.Υ Ρ. 654. 

[-] 
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ὅτι ὁ Σύλλας νικήσας τοὺς Σαυνέτας μέχρι μὲν 109 
δὴ οὖν τῆς ἡμέρας ἐκείνης διαπρεπὴς ἦν. καὶ ὄνομα 
ἀπό τε τῶν στρατηγημάτων καὶ ἀπὸ τῶν βουλευμά- 
τῶν μέγιστον ἔσχε, φιλανθρωπίᾳ τε καὶ εὐσεβείᾳ 
πολὺ προέχειν ἐνομίξετο, ὥστε καὶ τὴν τύχην σύμ- 
μαχον ἀπὸ τῆς ἀρετῆς πάντας ἔχειν αὐτὸν ἡγεῖσϑαι" 
μετὰ δὲ δὴ τοῦτο τοσαύτην μεταβολὴν ἐποιήσατο ὥστε 
μηδὲ τοῦ αὐτοῦ τινα φάναι ταῦτά τε καὶ τὰ ἔπειτα 
εἶναι. οὕτως. ὡς ἔοικεν, οὐκ ἤνεγκεν εὐτυχήσας. 
καὶ γὰρ ἐκεῖνα ἃ ἕως ἀσϑενὴς ἦν ἄλλοις ἐπεκάλει., 
καὶ ἕτερα πλείω καὶ ἀτοπώτερα ἔπραξε. βουλόμενος 
μέν που καὶ ἀεὶ αὐτά, ἐλεγχϑεὶς δὲ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ. 
ἀφ᾽ οὗπερ καὶ τὰ μάλιστα ἔδοξέ τισιν ἡ κακοπραγίέα 
μέρος οὐκ ἐλάχιστον ἔχειν. ὁ γὰρ Σύλλας ὡς τάχι- 3 
στα τῶν Σαυνιτῶν ἐκράτησε καὶ τέλος τῷ πολέμῳ 
ἐπιτεϑεικέναι ἐνόμισε. τὰ γὰρ δὴ λοιπὰ ἐν οὐδενὶ 
λόγῳ ἐποιεῖτο, μετεβάλετο, καὶ ἑαυτὸν μὲν ἔξω τε 
τῶν τειχῶν τρύπον τινὰ καὶ ἐν τῇ μάχῃ κατέλιπεν, 
τὸν δὲ δὴ Κίνναν καὶ τὸν Μάριον ἄλλους τε τοὺς 

μετ᾽ αὐτὸν γενομένους πάντας ἅμὰ ὑπερέβαλεν. ὅσα 
γὰρ μηδένα τῶν δήμων τῶν ὀϑνείων ἀντιπολεμη- 
σάντων οἵ ἔδρασε. ταῦτα τότε τὴν πατρίδα καϑάπερ 
καὶ ἐκείνην νικήσας ἐξειργάσατο. τοῦτο μὲν γὰρ αὖὐ- « 
ϑημερὸν τὰς κεφαλὰς τοῦ τε Ζίαμασίππου καὶ τῶν 
συνεξετασϑέντων αὐτῷ πρὸς τὸ Πραινέστε πέμψας 
ἀνεσκολόπισε, καὶ τῶν παραδόντων σφᾶς ἐθελοντὰς 
συχνοὺς ὡς καὶ ἄκοντας ἑλὼν ἀπέκτεινεν. καὶ τῇ υ 

ὑστεραίᾳ τοῖς τε βουλευταῖς ἐς τὸ Ἐνυεῖον, ὡς καὶ 
ἀπολογιούμενός τι αὐτοῖς, καὶ τοῖς ξωγρηϑεῖσιν ἐς, 
τὸν ἀγρὸν τὸν δημόσιον καλούμενον ὡς καὶ ἐς τὸν 
κατάλογον αὐτοὺς ἐσγράψων συνελϑεῖν κελεύσας. τού- 
τους ἅμα δι᾽ ἑτέρων ἐφόνευσε, καὶ πολλοὶ τῶν ἐκ 

ἐῷ 
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", τῆς πόλεως ἀνθρώπων ἀναμιχϑέντες σφίσι παραπώ- 

“1 

Ωρ 

;---] 

1 

λοντο, καὶ ἐκείνοις αὐτὸς πικρύτατα διελέξατο. ΜΟΥ 
Ρ. 654. 

ὅτι ὁ φόνος τῶν ἑαλωκότων καὶ τότε οὐδὲν ἧτ- 
τὸν ὑπὸ τοῦ Σύλλου ἐγίγνετο, καὶ αὐτῶν ἅτε ἐγγὺς 
τοῦ ναοῦ ϑνησκόντων πολὺς μὲν ϑόρυβος. πολὺς δὲ 
καὶ ϑρῆνος. οἰμωγαί τε καὶ ὀδυρμοὶ ἐς τὸ συνέδριον 
ἐσέπιπτον, ὥστε τὴν γερουσίαν ἀμφοτέρωϑεν ἐκτα- 
ράττεσϑαι. καὶ γὰρ οὐδὲ πόρρω ἔτι τοῦ τι καὶ αὐ- 
τοὶ δεινὸν πείσεσϑαι προσδοκᾶν ἦσαν, οὕτως ἀνόσια 
αὐτοῦ καὶ λέγοντος ἅμα καὶ πράττοντος" καὶ διὰ 
τοῦτο πολλοί, ἅτε ἐπ᾽ ἀμφοτέροις ἐν ταὐτῷ περιαλ- 
γοῦντες, ἐπεθύμουν τῶν ἔξω καὶ αὐτοὶ τῶν ἤδη 
ἀπολλυμένων εἶναι, ἵνα παύσωνταί ποτε φοβούμενοι. 
ἀλλ᾽ αὐτοὶ μὲν ἀνεβέβληντο, οἱ δ᾽ ἄλλοι κατεσφά- 
γησαν καὶ ἐς τὸν ποταμὸν ἐρρέφησαν. ὥστε τὸ τοῦ 
Μιϑριδάτου πολὺ δεινὸν νομισϑέν, ὅτι ποτὲ πάντας 
τοὺς ἐν τῇ ̓ Ασίᾳ Ῥωμαίους ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἀπέκτεινεν, 
ἐν βραχεῖ πρός τε τὸ πλῆϑος καὶ πρὸς τὸν τρόπον τῶν 
τότε φονευϑέντων νομισϑῆναι. οὐδὲ ἐνταῦϑα τὸ δει- 
νὸν ἔστη. ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀπὸ φρυκτωρίας τινὸς ἐκεῖϑεν 
αἵ σφαγαὶ ἀρξάμεναι καὶ ἐν τῷ ἄστει καὶ ἐν τῇ χώρα 
ταῖς τε πόλεσι ταῖς ἐν τῇ Ἰταλία πάσαις ἐγένοντο. 
πολλοὺς μὲν γὰρ αὐτὸς ὁ Σύλλας, πολλοὺς δὲ καὶ οἵ 
ἑταῖροι αὐτοῦ, οἵ μὲν ἐπ᾽ ἀληϑείας, οἱ δὲ καὶ προσ- 
ποιούμενοι. ἐμίσουν. ὅπως ἐκ τῆς τῶν ἔργων ὁμοιό- 
τητος τό τε ὁμόηϑές οἱ ἐνδεικνύοντες καὶ τὴν φιλίαν 
βεβαιοῦντες, μὴ ἐκ τοῦ διαφόρου αὐτῷ ὑποπτευ- 
ϑῶσί τε καταγινώσκειν τι αὐτοῦ, καὶ διὰ τοῦτο κιν- 
δυνεύσωσιν. ἔσφαξον δὲ καὶ ὅσους πλουτοῦντας ἢ. 
καὶ ἄλλως πως ὑπερέχοντάς σφων ἑώρων, τοὺς μὲν 
φϑόνῳ, τοὺς δὲ διὰ τὰ χρήματα πλεῖστοι γὰρ ἐν τῷ 
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τοιούτῳ καὶ τῶν μέσων, κἂν μηδετέροις ὦσι συναί- 
φοντὲες, ἴδιόν τι ἔγκλημα τὸ κατ᾽ ἀρετὴν ἢ καὶ γένει 
πλούτῳ τέ τινος προέχειν λαμβάνοντες. καὶ ἀσφά- 
λεια οὐδεμία οὐδενὶ πρὸς τοὺς ἐν κράτει τινὶ ἀδικεῖν 
βουλομένους εὑρίσκετο. Ὑ Ρ. 657. 

ὅτι τοιαῦται συμφοραὶ τὴν Ῥώμην περιέσχον. τί 
γὰρ ἂν τις τὰς τῶν ξώντων ὕβρεις λέγοι, αἵ πολλαὶ μὲν 
περὶ τὰς γυναῖκας, πολλαὶ δὲ περὶ τοὺς παῖδας τοὺς 
εὐγενεστάτους καὶ ἐλλογιμωτάτους., καϑάπερ αἰχμα- 

λώτους, ἐγίγνοντο; οὐ μὴν ἀλλὰ ἐκεῖνα, καίπερ χαλε- 
πώτατα ὄντα, τῷ γοῦν ὁμοιοτρόπῳ τῶν ἤδη σφίσι συμ- 
βεβηκότων οἰστὰ τοῖς γὲ ἐκτὸς τούτων οὖσιν ἐδόκει 
εἶναι. ὡς δὲ οὐκ ἐξήρκει τῷ Σύλλα, οὐδ᾽ ἠγάπα τὰ 
αὐτὰ ἑτέροις δρῶν, ἀλλά τις αὐτῷ πόϑος ἐσήει καὶ ἐν 
τῇ πολυτροπίᾳα τῶν φόνων πολὺ πάντων περιεῖναι, 
ὥσπερ τινὰ ἀρετὴν οὖσαν τὸ μηδὲ ἐν ταῖς μιαιφονίαις 
τινὸς ἡττᾶσϑαι, τινὰ καινότητα ἐξέϑηκε λελευκωμένον 
πένακα, ἐς ὃν ἐνέγραφε τὰ ὀνόματα. οὐ μέντοι γε ἧτ- 
τον πάντα ὅσα καὶ πρὶν ἐγίγνετο, οὐδὲ ἐν τῷ ἀσφαλεῖ 
οἱ μὴ ἐς τὰ λευκώματα ἐγγεγραμμένοι ἦσαν. πολλοὶ 
μὲν γὰρ οἵ μὲν ξῶντες ; οἵ δὲ καὶ τεϑνηκότες, ἐπ᾽ 
ἀδείᾳ τῶν ἀποχτεινάντων σφᾶς προσενεγράφοντο, 
ὥστε ἐν τούτῳ μηδὲν διενεγκεῖν τὸ πρᾶγμα, τῇ τἜ 

δεινότητι τῇ τε ἀτοπία αὐτοῦ πάνυ πάντας χαλεπαν- 
ϑῆναι. τά τε γὰρ πινάκια ὥσπερ τις ἀναγραφὴ βου- 
λευτῶν ἢ κατάλογος στρατιωτῶν νομιξομένων ἐξετί- 
ϑετο, καὶ συνέϑεον ἐπ᾽ αὐτὰ πάντες οἵ ἀεὶ παριόντες 
σπουδῇ, καϑάπερ τινὰ χρηστὴν ἐπαγγελίαν ἔχοντα" 
καὶ πολλοὶ μὲν συγγενεῖς, ἤδη δέ τινες καὶ ἑαυτοὺς 
εὕρισκον ἐγγεγραμμένους κτείνεσϑαι, κἀκ τούτου τὸ 
πάϑος οἷα ἐξαπιναίῳ κακῷ φοβερόν σφας κατελάμ- 
βανεν᾽ καὶ συχνοὶ καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ τούτου γνωριξόμε- 

1 

ἃ. τ, 
678 

ὑσταὶ 2 

--- 9 

.-- 1 



1δ 

10 

17 

18 

152 ΕΚΤΩΝ ΠΡῸ ΤΟΥ͂ ἧς. 

νοι διώλλυντο. καὶ ἦν οὐδενὶ ἔξω τῶν ἐκ τῆς ἕται- 

ρείας ἀσφαλὲς οὐδέν. εἴτε γὰρ προσίοι τις τοῖς λευ- 
κώμασιν, αἰτίαν ὡς καὶ πολυπραγμονῶν τι εἶχεν, 
εἴτε μὴ προσίοι, δυσχεραίνειν ἐδόκει. καὶ ὃ τε ἀνα- 
λεγόμενος ἢ καὶ ἐπερωτῶν τινα τὰ ἐγγεγραμμένα 
ὕποπτος, ὡς καὶ περὶ ἑαυτοῦ τι τῶν τε ἑταίρων ξη- 
τῶν, ἐγίγνετο, καὶ ὁ μὴ ἀναγινώσκων μηδὲ πυν- 
ϑανόμενος ἄχϑεσϑαί τε αὐτοῖς ὑπωπτεύετο καὶ διὰ 
τοῦτο καὶ ἐμισεῖτο. τό τε δακρῦσαι ἢ καὶ γελάσαι 
ϑανάσιμον τὸ παραχρῆμα ἐγίγνετο᾽ καὶ διὰ τοῦτο καὶ 
πολλοί, οὐχ ὅτι καὶ εἶπόν τι ἢ καὶ ἔπραξαν ὧν ἀπεί- 
ρητος, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ ἐσκυϑρώπασαν ἢ καὶ ἐμειδέασαν, 
ἐφθείροντο. οὕτω καὶ τὰ σχήματα αὐτῶν ἀκριβῶς 
ἐτηρεῖτο, καὶ οὐκ ἐξὴν οὐδενὶ οὔτε ἐπὶ φίλῳ ὀδύ- 
ρασϑαι οὔτε ἐπ᾽ ἐχϑρῷ ἐφησϑῆναι. ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνοι 
ὡς καὶ χλευάξοντές τινα ἐσφάξοντο. καὶ προσέτι καὶ 
αἱ ἐπικλήσεις συχνοῖς πράγματα παρεῖχον᾽ ἀγνοοῦν- 
τες γάρ τινὲς τοὺς ἐπικεκηρυγμένους ἐπὶ πάντας οὖς 
ἐβούλοντο τὰς ἐπωνυμίας αὐτῶν ἦγον, καὶ πολλοὶ 
διὰ τοῦτ᾿ ἀνθ᾽ ἑτέρων ἀπέϑανον. ὥστε καὶ ἐν τούτῳ 
ταραχήν, τῶν μὲν ὁπὼς ποτὲ ἐβούλοντο τὸν προστυ- 
χόντα ὀνομαζόντων. τῶν δὲ ἀρνουμένων μὴ οὕτω 
καλεῖσθαι. γίγνεσθαι. ἐφονεύοντο δὲ οἱ μὲν ἀγνο- 
οὔντες ὅτι τελευτήσουσιν, οἷ δὲ καὶ προειδότες, παν- 
ταχοῦ ὅπουπερ ἐτύγχανον ὅ οντερ" καὶ οὐδὲν ἦν αὐτοῖς 
χωρίον, οὐχ ὅσιον, οὐχ ἵερόν, οὔτ ̓  ἀσφαλὲς οὔτ᾽ ἄσυ- 
λον. οὐ μὴν ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἐξαίφνης, πρὶν μαϑεῖν τὴν 
ἐπικρεμαμένην συμφοράν, ἢ καὶ ἅμα τῇ πύστει αὐτῆς, 
διαφϑειρόμενοι τῇ γοῦν εὐτυχία τῆς μὴ προεκφοβή- 
σεῶς ἐπεκουφίξοντο᾽ οἵ δὲ δὴ προαισϑόμενοι τοῦ 
δεινοῦ καὶ κατακρυπτόμενοι χαλεπώτατα ἀπήλλασ- 
σον οὐ γὰρ ἀποχωρῆσαι μὴ φωραϑεῖεν ἐτόλμων, 
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οὔτ᾽ αὖ κατὰ χώραν μένειν μὴ καὶ προδοϑεῖεν ὑπέ- 
μένον. πλεῖστοι δὲ καὶ ὑπὸ τῶν συνόντων καὶ φιλ- 
τάτων σφίσι προεδόϑησαν καὶ ἀπώλοντο. κἀκ τού- 
του τῇ προσδοχίᾳ [τὸ ἀεὶ τὸν ϑάνατον προσδέχεσϑαι. 
ὅτι] οὐχ οἱ ἐς τὰ πινάκια ἐγγεγραμμένοι μόνον, ἀλλὰ 
καὶ οἵ λοιποὶ ὁμοίως ἔπασχον. Υ᾽ Ρ. 608 --- 662. 

ὅτι πάντων τῶν σφαξόμένων ὁπουδὰν αἵ κεφα- 
λαὶ ἐς τὴν τῶν ἹΡωμαέων ἀγορὰν ἐκομίξοντο καὶ ἐπὶ 
τοῦ βήματος ἐξετίέϑεντο, ὥσϑ᾽ ὅσα περὶ τὰς προγρα- 
φὰς συνέβαινεν, ταῦτα καὶ περὶ ἐκείνας γίγνεσϑαι. 
γ 10. 

οὐ γὰρ αἱ ἐπικλήσεις καὶ τοὺς τρόπους τῶν ἂν- 
ϑρώπων μεταβάλλουσιν. ἀλλ᾽ ὅπως ἂν τις τὰ πράγ- 
ματα μεταχειρίξζηται, τοιαύτας καὶ ἐκείνας δοκεῖν 
εἶναι ποιεῖ᾽ καὶ πολλοὶ μὲν μοναρχοῦντες ἀγαϑῶν 
αἴτιοι τοῖς ἀρχομένοις γίγνονται, διὸ καὶ βασιλεία τὸ 
τοιοῦτον ὀνομάξεται, πολλοὶ δὲ δημοκρατούμενοι μυ- 
ρέα κακὰ αὑτοὺς ἐργάξονται. Ν μ᾿. δῦ6. Οοηΐ. [ν. 12. 

οὐδὲν γὰρ καὶ στράτευμα καὶ τἄλλα πάντα ὅσα 
ἀρχῆς τινος δεῖται οὔτε ἐπὶ τὸ χεῖρυν οὔτε ἐπὶ τὸ 
κρεῖττον προάγει ὡς ὃ τε τρόπος καὶ ἡ δίαιτα τοῦ 
ἐπιστατοῦντος αὐτῶν᾽ πρὸς γὰρ τὰς γνώμας τᾶς τε 
πράξεις τῶν ἡγουμένων σφίσιν οἵ πολλοὶ ἐξομοιοῦν- 
ται, καὶ ὁποῖα ἂν ἐκείνους δρῶντας ἴδωσι. τοιαῦτα 
καὶ αὐτοὶ οἱ μὲν ὡς ἀληϑῶς οἱ δὲ καὶ προσποιούμε- 
νοὶ πράττουσιν. Μρ. 556. 

πέφυκεν ὡς ἀεὶ πρὸς τὰς γνώμας τῶν ἀρχόντων 
τυποῦσϑαι καὶ τὸ ὑποχείριον. ΜΡ. 600 οχ Απίοηΐο 
ΜεΙΐσβα Ρ. 78 οα. Τίρσαν. 

δος θ 6586 νἱἀοίυν ἱπίορου φυδίογηϊο (σοπιρίοχιβ Εἰχοογρία 

ἸΒ4Ὸ06 δὰ ργοχίπιπ οχ ἰ, 42, 8, 1, ὅτε ὁ Καϊσὰρ τὴν Πομ- 
πηίου κεφαλὴν ἰδων)." Ὑαϊεδβῖα8. 
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οὗ φιλόμουσοι τῶν βασιλέων πολλοὺς μουσικοὺς 
ποιοῦσιν. οἵ φιλόλογοι λογίους, οὗ φιλαϑληταὶ γυ- 
μναστικούς. οὕτως ἀνὴρ φιλοσώματος καλλωπίστριαν 
γυναῖκα ποιεῖ, φιλήδονος ἑταιρικὴν καὶ ἀκόλαστον, 
φιλάγαϑος καὶ φιλόκαλος σώφρονα καὶ κοσμέαν. 
Μ ". 558. 

ὥσπερ ἤ τῶν ὀφϑαλμῶν νόσος τὴν ὅρασιν συγ- 

χέασα κωλύει τὰ καὶ ἐμποδὼν κείμενα ϑεωρεῖν, οὕτως 
ἄδικος παρεισδύνων λόγος εἰς τὰς τῶν δικαίων γνώ- 
μας οὐκ ἐᾷ δι᾽ ὀργὴν συνορᾶν τὴν ἀλήϑειαν τῇ ψυχῇ 
προσομιλεῖν. ΜΡ. ὅ57. τὰ ἐν ποσὶ οοἀ. δηίο νο0]. 2, ἢ. ὅ. 

τίς γὰρ οὐκ ἂν ἕλοιτο σώφρων ὧν ἐν τοῖς κόλ- 
ποις τῆς πόλεως ἀποθανὼν κεῖσϑαι μᾶλλον ἢ πορ- 

ϑουμένην ταύτην ἐπιδεῖν; Ν ἰ". 
εἰ μέν τίς σοι κατεσκεύαξεν οἰκίας ἔνϑα μὴ ἔμελ- 

λὲς μένειν, ξημίαν τὸ πρᾶγμα ἐνόμισας ἄν νῦν δὲ 
ἐνταῦϑα βούλει πλουτεῖν, ὅϑεν καὶ πρὸ τῆς ἑσπέρας 
πολλάκις μέλλεις ἀποδημεῖν; Ν ἰθ. 

οὐκ οἷδας ὅτι ἐπ᾽ ἀλλοτρίας διατρίβομεν καϑά- 
περ ξένοι καὶ πάροικοι; οὐκ οἶδας ὅτι παροίκων ἐστὶν 
ἐκβάλλεσθαι, ὅτε μὴ προσδοκῶσι μηδὲ ἐλπίζουσιν ; 
ὅπερ καὶ ἡμεῖς πάσχομεν. Μ 1". 

τίς μὲν γὰρ οὐκ ἂν ἕλοιτο ἀπὸ μιᾶς πληγῆς. καὶ 
ταύτης μηδὲν ἢ βραχύτατόν τι λυπησάσης, ἀποϑα- 
νεῖν μᾶλλον ἢ νοσήσας; τίς δ᾽ οὐκ ἂν εὔξαιτο ἀκε- 
ραίου τοῦ σώματος ἀκεραίῳ τῇ ψυχῇ ἀπαλλαγῆναι 
μᾶλλον ἢ φϑόῃ τινὶ καὶ ὑδέρῳ σαπῆναι ἢ λιμῷ μα- 
ρανϑήναι; Μ ΊΡ. 

εἰ δὲ πάντως ἀποϑανὼν συμβαλοῦμαί τι πρὸς 
τὴν κοινὴν σωτηρίαν, ἑτοίμως ἔχω τελευτᾶν κτή- 
σασϑαι γὰρ ἰδίῳ ϑανάτῳ τὴν δημοσίαν εὔνοιαν κα- 
λόν. ΜΊῚΡ. 
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φιλεῖ πως λυπεῖν μᾶλλόν τινας τῶν μὴ προσδο- 
κηϑέντων ἀρχὴν ὅσα ἂν ἐν ἐλπίδι γενόμενα διαπέσῃ᾽ 
τὰ μὲν γὰρ πόρρω σφῶν νομίξοντες εἶναι ἧττον αὖὐ- 
τῶν ὡς καὶ ἀλλοτρίων ἐφίενται. τῶν δὲ ἐγγὺς ἐλ- 
ϑόντες ἄχϑονται ὡς καὶ οἰκείων στερόμενοι. Ν ῥ. 558. 

ὁπόσους γὰρ ἄν τις ἢ κεκτημένος ἑταίρους, το- 
σούτοις μὲν ὀφϑαλμοῖς ἃ βούλεται ὁρᾷ, τοσαύταις 
ὃὲ ἀκοαῖς ἃ δεῖ ἀκούει. τοσαύταις δὲ διανοίαις δια- 
νοεῖται περὶ τῶν συμφερόντων᾽ διαφέρει γὰρ οὐδὲν 
ἢ εἴ τῳ ϑεὸς ἕν σώμα ἔχοντι πολλὰς [δὲ] ψυχὰς ἔδω- 
κεν, ἁπάσας ὑπὲρ ἐκείνου προνοουμένας. Μ ῥ. 559. 

διὰ μὲν τῶν ὀφϑαλμῶν μόλις ὁρᾶν ἔστι τὰ ἐμ- 
ποδών, διὰ δὲ τῶν φίλων καὶ τὰ ἐπὶ γῆς περάτων 
ϑεάσασϑαι. ΜΝ ν. 5θ0. 

κινδύνων ἐλπὶς ἄνευ κινδύνων τίϑησι τὸν ἐλ- 
πίξοντα τῷ προησφαλίσϑαι τῶν δυσχερῶν τῇ δοκή- 
σει τὰ πράγματα. ΜΡ. 560 οχ Απίοηπίο ΜεΙ. ρ. 8. 

πασῶν γὰρ ὡς ἔπος εἰπεῖν τῶν κακιῶν αἰσχίστην 
ἄν τις εὕροι τὴν κολακείαν. ΜΡ. ὁχ Απἰοηΐο Ρ. 59. 

ταὐτόν ἐστιν ἐπὶ εὐτυχίᾳ μέγα φρονεῖν καὶ ἐπὶ 
ὀλισϑηρᾶς ὁδοῦ σταδιοδρομεῖν. Ν 'ν. οχ Απίοηϊο Ρ. Τ1. 

Δίων ὁ Ῥωμαῖος καταγελάστους εἶναι ἔλεγε τοὺς 
σπουδάξοντας περὶ τὸν πλοῦτον, ὃν ἡ τύχη μὲν παρ- 
ἔχει, ἀνελευϑερία δὲ φυλάττει, χρηστότης δὲ ἀφαιρεῖ. 
ΜΊΡ. ὁχ Αὐϑϑηϊ ΑπίΠο]. Ρ. 92. 

ὁ αὐτὸς ἔφη “πῶς οὐ δεινὸν τοῖς μὲν ϑεοῖς ἐν- 
οχλεῖν, αὐτοὺς δὲ μὴ βούλεσϑαι πράττειν ἅ γε ἐφ᾽ 
ἡμῖν εἶναι δοκεῖ τοῖς ϑεοῖς ; ΜΡ. 561 οχ Ατβοηΐο ἰδ}. 

ὁ αὐτὸς ἔφη “αἵ μὲν ἡδοναὶ τοὺς ἀεὶ συνόντας 
τά τε ἄλλα λυμαίνονται καὶ ταχὺ ποιοῦσιν ἀδυνάτους 

πρὸς αὕτάς. οἵ δὲ πόνοι τά τε ἄλλα ὠφελοῦντες ἀεὶ 
μᾶλλον παρέχουσι δυναμένους πονεῖν." ΜΊΡ. οὁχ δοάδηι. 
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ὁ αὐτὸς ἔφη “πολλῷ κρεῖττόν ἐστι κατορϑώ- 
σαντᾶς τι ξηλοτυπηϑῆναι ἢ πταίσαντας ἐλεηϑῆναι. 
ΜΊΡ. εχ Αὐβϑηΐο. 

ὁ αὐτὸς ἔφη “ἀδύνατόν ἐστι τἀναντία τινὰ τοῖς 
ὀρϑῶς ἔχουσι πράττοντα ἀγαϑοῦ τινος ἀπ᾽ αὐτῶν 
ἀπολαῦσαι." Μ. 562. 

ὅτι τῶν Κρητῶν πρεσβευσαμένων πρὸς τοὺς Ῥω- 
μαίους. καὶ ἐλπιξόντων τάς τε παλαιὰς σπονδὰς ἀνα- 
νεώσεσϑαι καὶ προσέτι καὶ εὐεργεσίαν τῆς τοῦ τα- 
μέου τῶν τε στρατιωτῶν αὐτῶν σωτηρίας εὑρήσε- 
σϑαι. οὗτοι ὀργὴν μᾶλλον ὅτι ἑάζωσαν λαβόντες ἢ 
χάριν αὐτοῖς ὅτι μὴ ἐκείνους ἔφϑειραν γνόντες, οὔτ᾽ 
ἄλλως μέτριόν τι ἀπεκρίναντο, καὶ τοὺς αἰχμαλώτους 
τούς τε αὐτομόλους ἅπαντας παρ᾽ αὐτῶν ἀπήτησαν. 
καὶ ὁμήρους χρήματά τε πολλὰ αἰτήσαντες. τάς τὲ 

ναῦς τὰς μείζους καὶ τοὺς ἄνδρας τοὺς κορυφαΐέους 
ἐξαιτήσαντες, οὐκ ἀνέμειναν τὴν οἴκοϑεν αὐτῶν ἀπό- 
κρισιν, ἀλλὰ τῶν ὑπάτων αὐτίκα τὸν ἕτερον ταῦτά 
τε ληψόμενον καὶ πολεμήσοντα σφισιν, ἂν μὴ διδώ- 
σιν, ὥσπερ οὐκ ἔμελλον, ἐξέπεμψαν οἱ γὰρ ἀπ᾽ ἀρ- 
χῆς, πρὶν αἰτηϑηναί τι τοιοῦτο καὶ κρατῆσαι, μὴ ἐϑθε- 
λήσαντες ὁμολογῆσαι πῶς ἂν μετὰ τὴν νίκην τοσαῦτα 
τε ἅμα καὶ τοιαῦτα προσταττόμενοι ἤνεγκαν; τοῦτό 
τε οὖν σαφῶς εἰδότες, καὶ προσυποπτεύσαντες τοὺς 
πρέσβεις ἐπιχειρήσειν τινάς, ὡς καὶ κωλύσοντας τὴν 
στρατείαν, διαφϑεῖραι χρήμασιν, ἐψηφίσαντο ἐν τῇ 
βουλῇ μηδένα αὐτοῖς μηδὲν δανεῖσαι. 1] ρ. 388. 

κληρουμένων δὴ τῶν ὑπάτων Ὁρτήσιος τὸν πρὸς 
Κρῆτας ἔλαχε πόλεμον. ἀλλ᾽ ἐκεῖνος μὲν ὑπό τε τῆς 
ἐν τῷ ἄστει φιλοχωρίας καὶ ὑπὸ τῶν δικαστηρίων, 
ἐν οἷς πλεῖστον τῶν κατ᾽ αὐτὸν ἀνθρώπων μετά γε 
τὸν Κικέρωνα ἠδυνήϑη, τῷ τε συνάρχοντι τῆς στρα- 
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τείας ἐθελοντὴς ἐξέστη καὶ αὐτὸς κατὰ χώραν ἔμει- 
νεν᾽ ὁ δὲ δὴ Μέτελλος ἐστείλατό τε ἐς Κρήτην. καὶ 
τὴν νῆσον ἅπασαν ἐχειρώσατο μετὰ τοῦτο. καίτοι 
πρὸς τοῦ Πομπηίου τοῦ Μάγνου, ἤδη τῆς ϑαλάσσης 
ξυμπάσης ἄρχοντός καὶ τῆς ἠπείρου ὅσον ἡμερῶν 
ἀπὸ ϑαλάσσης τριῶν, ἐμποδιξόμενός τε καὶ κωλυό- 
μένος ὡς αὐτῷ προσηκουσῶν καὶ τῶν νήσων. ἀλλ᾽ 
ὅμως καὶ ἄκοντος Πομπηίου τῷ Κρητικῷ πολέμῳ τέ- 
λος ὁ Μέτελλος ἐπιϑεὶς ϑρίαμβόν τε ἀπ αὐτοῦ κατή- 
γαγε καὶ Κρητικὸς ἐπεκλήϑη. Χιρ πηι Ρ. 3 Β. Βίορῃ. 

[ 

ὧι 
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ΡΩΜΑΆΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ἀς. 

. φείδεται. δυναστείας τε ἐρῶν καὶ τοῖς Κρησὶ 
τοῖς ὁμολογήσασιν αὐτῷ προσέβαλλε. καὶ οὔτε τὰς 
σπονδὰς προτεινομένων σφῶν ἐφρόντιξε, κακῶσαί τε 
αὐτοὺς πρὶν τὸν Πομπήιον ἐπελϑεῖν ἠπείγετο. ὃ τὲ 
γὰρ Ὀκταούιος ἄνευ δυνάμεως παρών; οὐδὲ γὰρ 
οὐδὲ ἐπὶ πολέμῳ τινὶ ἀλλ᾽ ἐπὶ παραλήψει τῶν πό- 
λεῶν ἐπέπεμπτο, ἡσυχίαν ἦγε" καὶ Κορνήλιος Σὲ- 
σέννας ὁ τῆς Ἑλλάδος ἄρχων ἦλϑε μὲν ἐς τὴν Κρή- 

την, ὡς ταῦτ᾽ ἐπύϑετο, καὶ παρήνεσε τῷ Μετέλλῳ 
φείσασϑαι τῶν δήμων, οὐ μέντοι καὶ ἀντέπραξέ τι 
μὴ πείσας. ἄλλοις τε οὖν πολλοῖς ἐκεῖνος ἐλυμήνατο, 
καὶ Ἐλευϑέραν τὴν πόλιν ἐκ προδοσίας ἑλὼν ἠργυ- 
ρολόγησεν" πύργον γάρ τινα οἵ προδιδόντες ἔκ τε 
πλίνϑων πεποιημένον καὶ μέγιστον δυσμαχώτατόν 
τὲ ὄντα ὄξει συνεχῶς νυκτὸς διέβρεξαν, ὥστε ϑραυ- 
στὸν γενέσϑαι. καὶ μετὰ τοῦτο. “άππαν. καίτοι τοῦ 
Ὀκταουίου αὐτὴν κατέχοντος, ἐκ προσβολῆς εἷλε, καὶ 
ἐκεῖνον μὲν οὐδὲν κακὸν εἰργάσατο, τοὺς δὲ δὴ Κί- 
λικας τοὺς σὺν αὐτῷ ῦὔντας ἔφϑειρεν. ἀγανακτήσας 

οὖν ἐπὶ τούτῳ ὁ Ὀκταούιος οὐκέϑ'᾽ ἡσύχασεν, ἀλλὰ 
πρότερον μὲν τῷ τοῦ Σισέννου στρατῷ, νοσήσας γὰρ 

1,.1,.1, φείδεται] . Οδϑοι 5 ΜΙ οί6}}π|5. 
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ἐκεῖνος ἐτεϑνήκει, χρώμενος ἐπεβοήϑει. πῃ τοῖς κα- 
κουμένοις ἔπειτα δ᾽ ἀνακομισϑέντων αὐτῶν πρός τε 
τὸν ᾿Ἵριστίωνα ἐς Ἱεράπυδνα ἦλϑε καὶ μετ᾽ αὐτοῦ 
ἐπολέμει" οὗτος γὰρ ὡς τότε ἐκ τῆς Κυδωνίας ἀπε- 
χώρησε, Μούκιόν τέ τινα Βάσσον ἀνταναχϑέντα οἵ 
ἐνίκησε καὶ. τὰ Ἱεραπυδνα κατέλαβε. καὶ χρόνον 
μέν τινα ἐκαρτέρησαν, τοῦ δὲ δὴ Μετέλλου ἐπιόντος 
σφίσι τό τε τεῖχος ἐξέλιπον καὶ ἐξαναχϑέντες χει- 
μῶνέ τὲ ἐχρήσαντο καὶ ἐς τὴν γὴν ἐκπεσύντες συχ- 
νοὺς ἀπέβαλον. κἀκ τούτου ὁ Μέτελλος πᾶσαν τὴν 

νῆσον ἐχειρώσατο. Κρῆτες μὲν οὖν οὕτως, ἐλεύϑε- 
ροί τὲ πάντα τὸν ἔμπροσθεν χρόνον γενόμενοι καὶ 
δεσπότην ὀϑνεῖον μηδένα κτησάμενοι, κατεδουλώ- 
ϑησαν᾽ Μέτελλος δὲ τὴν μὲν ἐπίκλησιν ἀπ᾿ αὐτῶν 
ἔλαβε, τὸν δὲ δὴ Πανάρη τόν τε “ασϑένη, καὶ γὰρ 
ἐκεῖνον εἷλεν, οὐκ ἠδυνήϑη πέμψαι ἐν τοῖς ἐπινι- 
κέοις. ὁ γὰρ “Πομπήιος ἀναπείσας τῶν δημάρχων τινὰ 
προαφείλετο αὐτοὺς ὡς καὶ ἑαυτῷ κατὰ τὴν ὁμολο- 
γίαν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκείνῳ προσχωρήσαντας. 

[Δούκουλλος δὲ Δούκιος κατὰ τοὺς καιροὺς τού- 
τους τοὺς τῆς ᾿Ασίας δυνάστας Μιϑριδάτην τε καὶ 
Τιγράνην τὸν ᾿Δρμένιον πολέμῳ νικήσας καὶ φυγο- 
μαχεῖν ἀναγκάσας τὰ Τιγρανόκερτα ἐπολιόρκει. καὶ 
αὐτὸν οἱ βάρβαροι τῇ τε τοξείᾳ καὶ τῇ νάφϑα κατὰ 
τῶν μηχανῶν χεομένῃ δεινῶς ἐκάκωσαν. ἀσφαλτώῶ- 
δὲς δὲ τὸ φάρμακον τοῦτο, καὶ διάπυρον οὕτως ὥσϑ᾽ 
ὅσοις ἂν προσμίξῃ, πάντως αὐτὰ κατακαίειν, οὐδ᾽ 
ἀποσβέννυται ὑπ᾽ οὐδενὸς ὑγροῦ ῥαδίως. ἐκ τούτου 
δὲ ὁ Τιγράνης ἀναϑαρρήσας τοσαύτῃ χειρὶ στρατοῦ 
ἤλασεν ὥστε καὶ τῶν Ρωμαίων τῶν ἐκεῖσε παρόντων 
καταγελάσαι. λέγεται δ᾽ οὖν εἰπεῖν ὡς εἰ μὲν πολε- 
μήσοντες ἤκοιεν. ὀλίγοι, εἰ δὲ πρεσβεύσοντες, πολ- 
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λοὶ παρεῖεν. οὐ μέντοι καὶ ἐπὶ πολὺ ἥἤσϑη, ἀλλ᾽ εὐ- 
ϑὺς ἐξέμαϑεν ὅσον ἥ τε ἀρετὴ καὶ ἡ τέχνη παντὸς 
ὁμίλου κρατεῖ. φυγόντος δὲ αὐτοῦ τὴν τιάραν τό τε 
ἀνάδημα τὸ περὶ αὐτὴν εὑρόντες οἵ στρατιῶται τῷ 
“ουκούλλῳ ἔδοσαν᾽ δείσας γὰρ μὴ γνωσϑεὶς ἀπ᾽ 
αὐτῶν ἁλῷ. περιεσπάσατο αὐτὰ καὶ ἀπέρριψεν. Χι- 
ΡΒΠΙπι5 Ρ. 3.} 

. καὶ ὅτι ἰσχυρᾷ τῇ τύχῃ ἐπ᾽ ἀμφότερα ἐκέχρητο, 
ἐπέτρεψεν᾽ ἡττηϑείς τε γὰρ πολλὰ καὶ κρατήσας 

δδ0ὺ οὐκ ἐλάττω καὶ στρατηγικώτερος ἀπ᾽ αὐτῶν ἐπεπί- 

[ὦ 

4 
[2] 

ἑῷ 

στευτο γεγονέναι. αὐτοίτε οὖν ὡς καὶ τότε πρῶτον ἀρ- 
χόμενοι τοῦ πολέμου παρεσκευάζοντο, καὶ πρὸς τοὺς 
περιχώρους. τούς τε ἄλλους καὶ ᾿ἀρσάκην τὸν Πάρ- 
ϑον, καίπερ ἐχϑρὸν τῷ Τιγράνῃ διὰ χώραν τινὰ ἀμ- 
φισβητήσιμον ὄντα, ἐπρεσβεύοντο, καὶ ταύτης τε αὐτῷ 
ἀφίσταντο καὶ τοὺς Ῥωμαίους διέβαλλον λέγοντες 
ὅτι. ἂν μονωϑέντων σφῶν κρατήσωσι. καὶ ἐπ᾽ ἐκεῖ- 
νον εὐθὺς ἐπιστρατεύσουσι᾽ φύσει τε γὰρ πᾶν τὸ 
νικῶν ἄπληστον τῆς εὐπραγίας εἶναι καὶ μηδένα ὅρον 
τῆς πλεονεξίας ποιεῖσϑαι., καὶ τούτους, ἅτε καὶ ἐν 
κράτει πολλῶν δὴ γεγονότας. οὐκ ἐθελήσειν αὐτοῦ 
ἀποσχέσϑαι. 

καὶ οἵ μὲν ταῦτ᾽ ἔπραττον, Λούκουλλος δὲ Τι- 
γράνην μὲν οὐκ ἐπεδίωξεν, ἀλλὰ καὶ πάνυ κατὰ σχο- 
λὴν σωϑῆναι εἴασε, καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ αἰτίαν ὡς οὐκ 
ἐθελήσας τὸν πόλεμον, ὅπως ἐπὶ πλεῖον ἄρχῃ. κατα- 
λῦσαι παρά τε τοῖς ἄλλοις καὶ παρὰ τοῖς πολίταις 
ἔσχε᾽ καὶ διὰ τοῦτο τότε τε ἐς τοὺς στρατηγοὺς τὴν 
ἀρχὴν τῆς ᾿Δσέας ἐπανήγαγον, καὶ μετὰ ταῦϑ᾽, ὡς 

ὃ, 1,1. ἐκέχρητο] ΜΙεινΙἀδί65. ἐπέτρεψεν] Τίρταποδβ. 
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καὶ αὖϑις τὸ αὐτὸ τοῦτο πεποιηκέναι ἔδοξε, τὸν ὕπα- 
3 -" λ᾿ 3. ᾿ ’ » ’ 

τον αὑτῷ τὸν κατ ἐκεῖνον τὸν χρονον ὄντα διάδοχον 
ἔπεμψαν. τὰ δὲ δὴ Τιγρανόκερτα στασιασάντων πρὸς 
τοὺς ᾿Δρμενίους τῶν ξένων τῶν συνοικούντων αὐτοῖς 
εἷλε. Κίλικές τε γὰρ οἱ πλείους αὐτῶν ἦσαν ἀνά- 
σπαστοί ποτε γεγονότες, καὶ ἐσήγαγον ἔσω νυκτὸς 
τοὺς Ῥωμαίους. καὶ ἐκ τούτου τὰ μὲν ἄλλα διηρ- 
πάσϑη πλὴν τῶν ἐκείνοις ὑπαρχόντων, τὰς δὲ δὴ 
γυναῖκας τῶν δυνατωτάτων πολλὰς ἁλούσας ἄνευ 
ὑβρισμοῦ ὁ Δούκουλλος ἐφύλαξε, καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ 
τοὺς ἄνδρας σφῶν προσεποιήσατο, τὸν τε τῆς Κομ- 
μαγηνῆς βασιλέα ᾿Δἀντίοχον. ἡ δὲ δὴ χώρα αὕτη τῆς 
Συρίας πρός τε τῷ Εὐφράτῃ καὶ πρὸς τῷ Ταύρῳ 
ἐστί. καί τινα ᾿Δράβιον δυνάστην ᾿Δλχαυδόνιον ἄλ- 
λους τε ἐπικηρυκευσαμένους οἱ ἐδέξατο. καὶ μαϑὼν 
παρ᾽ αὐτῶν τὴν πρεσβείαν τὴν ὑπό τε τοῦ Τιγράνου 
καὶ τοῦ Μιϑριδάτου πρὸς τὸν ᾿“ρσάκην πεμφϑεῖσαν, 
ἀνταπέστειλέ τινας ἐκ τῶν συμμάχων ἀπειλάς τε ἅμα 
αὐτῷ, ἂν ἐκείνοις ἐπικουρήσῃ, καὶ ὑποσχέσεις, ἂν 
τὰ σφέτερα ἀνϑέληται, φέροντας. ὃ οὖν ᾿ἀρσάκης τότε 
μέν, ἔτι γὰρ τῷ τὲ Τιγράνῃ ὀργὴν εἶχε καὶ ἐς τοὺς 
Ῥωμαίους οὐδὲν ὑπώπτευε. πρέσβεις τέ οἵ ἀντέ- 
πεμψε καὶ φιλίαν τὲ καὶ συμμαχίαν ἐσπείσατο, ὕστε- 
ρον δὲ τὸν Σηκίλιον ἐλϑόντα πρὸς ἑαυτὸν ἰδὼν ὑπε- 
τόπησε κατάσχοπον τῆς χώρας καὶ τῆς δυνάμεως αὐ- 
τοὺ παρεῖναι. τούτου γὰρ ἕνεκα, ἀλλ᾽ οὐ τῆς ὁμο- 
λογίας ἤδη γεγενημένης, ἄνδρα ἐπιφανῆ τὰ πολεμικὰ 
πεμφϑῆναι, καὶ οὐδεμίαν ἔτι αὐτῶν βοήϑειαν ἐποιή- 
σατο. οὐ μὴν οὐδ᾽ ἠναντιώϑη τι, ἀλλ᾽ ἐκ μέσου 
ἀμφοῖν ἔστη, μηδετέρους, ὥσπερ εἰκός, ἐθελήσας 
αὐξῆσαι᾽ τὸν γὰρ πόλεμον αὐτῶν ἰσοπαλὴ ὄντα ἀσφά- 
λειάν οἵ μεγίστην οἴσειν ἐνόμιξεν. 

ΓΙῸ ΘΟΑΒΒΙῦΒ. 1᾿ 11 
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τούτῳ μὲν δὴ τῷ ἔτει ταῦϑ᾽ ὁ Αοὐχουλλος ἔπραξε, 
καὶ τῆς ᾿Δρμενίας συχνὰ προσηγάγετο" ἐπὶ δὲ δὴ 
Κυΐντου Μαρκίου, οὗτος γάρ, καίπερ οὐ μόνος. ἀπο- 
δειχϑείς, μόνος ὑπάτευσεν᾽ ὅ τὲ γὰρ σὺν αὐτῷ χει- 
ροτονηϑεὶς “ούκιος Μέτελλος ἐν ἀρχῇ τοῦ ἔτους ἀπέ- 
ϑανε, καὶ ὁ αφιτρωϑεις πρὶν ἐπιβῆναι τῆς ἀρχῆς 
μετήλλαξε, καὶ διὰ τοῦτ᾽ οὐδεὶς ἄλλος ἀπεδείχϑη, 
ἐν οὖν τῷ ἔτει τούτῳ ὁ Μούκουλλος μεσοῦντος ἤδη 

τοῦ ϑέρους, ὑπὸ γὰρ τοῦ ψύχους ἀδύνατος ἦν ἦρι 
ἐς τὴν πολεμίαν γὴν ἐσβαλεῖν. στρατεύσας τινά τε 

τῆς γῆς ἐπόρϑησεν, ὅπως ἀμύνοντας αὐτῇ τοὺς βαρ- 
βάρους ἐς μάχην ὑπαγάγηται, καὶ ὡς οὐδὲν μᾶλλον 
ἐκινοῦντο, ἐπ᾽ αὐτοὺς ὥρμησε, κἀν τούτῳ τοῖς μὲν 
ἱππεῦσι τῶν Ῥωμαίων χαλεποὶ οἵ τῶν ἐναντίων ἵπ- 
πεῖς ἐγίγνοντο, τῷ δὲ πεξῷ οὐδεὶς αὐτῶν ἐς χεῖρας 

ἤει. ἀλλ᾽ ὁπότε ἡ ἀσπὶς τοῦ Λουκούλλου τῇ ἵππῳ 
προσβοηϑήσειεν, ἐτρέποντο. οὐ μέντοι καὶ δεινόν τι 
ἔπασχον, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐπιδιώκοντας σφας ἐς τοὐ- 
πίσω τοξεύοντες πολλοὺς μὲν παραχρῆμα ἀπεκτίννυ- 
σαν. παμπληϑεῖς δὲ ἐτίτρωσκον. καὶ ἦν τὰ τραύ- 
ματα χαλεπὰ καὶ δυσίατα᾽ ταῖς τε γὰρ ἀκίσι διπλαῖς 
ἐχρῶντο, καὶ προσέτι καὶ ἐφάρματτον αὐτάς, ὥστε 
τὰ βέλη, εἴτε ἐμμένοι πῃ τοῖς σώμασιν εἴτε καὶ ἐξέλ- 
κοιτο, τάχιστα αὐτὰ διολλύναι᾽ τὸ γὰρ ἕτερον σιδή- 
ριον ἔνδον, ἅτε μηδεμίαν ἀνθολκὴν ἔχον, ἐγκατε- 
λείπετο. 

ὁ οὖν Λούκουλλος, ἐπειδή τε πολλοὶ ἐτραυματί- 
ξοντο, καὶ οἵ μὲν ἔϑνησκον οἱ δ᾽ ἀνάπηροι γοῦν ἐγίγ- 
νοντο, καὶ ἅμα καὶ τὰ ἐπιτήδεια αὐτοὺς ἐπέλιπεν, 
ἐκεῖθέν τε ἀπεχώρησε καὶ ἐπὶ Νίσιβιν ὥρμησεν. ἡ 
δὲ δὴ πόλις αὕτη ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ καλουμένῃ πε- 
πόλισται, οὕτω γὰρ πᾶν τὸ μεταξὺ τοῦ τε Τίγριδος 
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καὶ τοῦ Εὐφράτου ὀνομάξεται, καὶ νῦν μὲν ἡμετέρα 
ἐστὶ καὶ ἄποικος ἡμῶν νομίξεται. τότε δὲ ὁ Τιγρά- 
νης τῶν Πάρϑων αὐτὴν ἀφελόμενος τούς τε ϑησαυ- 
ροὺς ἐν αὐτῇ καὶ τὰ ἄλλα τὰ πλεῖστα τῶν λοιπῶν 
ἀπετέϑειτο, φύλακα οἱ τὸν ἀδελφὸν προστάξας. πρὸς 
οὖν ταύτην ὁ Δούκουλλος ἐλϑὼν ἐν μὲν τῷ ϑέρει, 
καίπερ μὴ παρέργως τὰς προσβολὰς ποιησάμενος, 
οὐδὲν ἐπέρανε᾽ τὰ γὰρ τείχη καὶ διπλὰ καὶ πλίν- 
ϑινα ὄντα, τήν τὲ παχύτητα πολλὴν ἔχοντα καὶ τάφρῳ 
βαϑείᾳ διειλημμένα, οὔτε κατασεισϑῆναί πῃ οὔτε 
διορυχϑῆναι ἠδυνήϑη. διόπερ οὐδ᾽ ὁ Τιγράνης ἐπή- 
μυνέ σφισιν ὡς δ᾽ ὃ τὲ χειμὼν ἐνέστη καὶ οἵ βάρ- 
βαροι ῥαϑυμότερον, ἅτε ἐπικρατοῦντες τοὺς τὸ Ῥω- 
μαίους ὅσον οὐκ ἀπαναστήσεσϑαι προσδοκῶντες, διῆ- 
γον, ἐτήρησε νύκτα ἀσέληνον καὶ ὑετῷ λάβρῳ βρον- 
ταῖς τὲ χειμέριον, ὥστε μήτε τι προϊδέσϑαι μήτε τι 
ἐπακοῦσαι αὐτοὺς ἔχοντας τόν τε ἔξω περίβολον πλὴν 
ὀλίγων καὶ τὴν ἐν τῷ μέσῳ τάφρον ἐκλιπεῖν, καὶ 
προσέμιξε πολλαχῇ τῷ τείχει. καὶ ἐκείνου τὲ οὐ χα- 
λεπῶς ἀπὸ τῶν χωμάτων ἐπέβη. καὶ τοὺς φρουροὺς 
τοὺς ἐγκαταλειφϑέντας ἐν αὐτῷ ῥαδίως ἅτε μὴ πολ- 
λοὺς ὄντας ἀπέκτεινε. καὶ οὕτω τῆς τε τάφρου μέ- 
ρος τι, τὰς γὰρ γεφύρας οἱ βάρβαροι προκατέρρηξαν, 
συνέχωσεν, οὔτε γὰρ τῇ τοξείᾳ οὔτε αὖ τῷ πυρὶ λυ- 
πεῖσϑαι ἐν τῷ πολλῶ ὑετῷ ἐδύνατο, καὶ διαβὰς αὐ- 
τὴν τὰ μὲν ἄλλα, οὐ πάνυ ἰσχυροῦ τοῦ ἔνδον κύκλου 
πίστει τῶν ἔξωϑεν αὐτοῦ προβεβλημένων ὄντος, εὐ- 
ϑὺς εἷλε, τοὺς δὲ ἐς τὴν ἄκραν ἀναφυγόντας, ἄλλους 
τε καὶ τὸν ἀδελφὸν τοῦ Τιγράνου, μετὰ τοῦτο καϑ' 
ὁμολογίαν παρεστήσατο, καὶ χρήματά τε πολλὰ ἔλαβε 
καὶ ἐκεῖ διεχείμασε. 
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τὴν μὲν οὖν Νίσιβιν οὕτως ἐχειρώσατο, τῆς δὲ 
᾿Αρμενίας τῶν τε ἄλλων τῶν περὶ τὸν Πόντον συχνὰ 
ἀπέβαλεν. ὁ γὰρ Τιγράνης ἐκείνῃ μὲν ὡς οὐκ ἂν 
ἁλούσῃ οὐκ ἐπεκούρησε, πρὸς δὲ τὰ προειρημένα 
ὥρμησεν, εἴ πως ἀσχόλου περὶ τὴν Νίσιβιν αὐτοῦ 
ῦὕντος φϑάσειεν αὐτὰ κομισάμενος. καὶ Μιϑριδάτην 
μὲν πρὸς τὴν οἰκείαν ἀπέστειλεν. αὐτὸς δὲ ἐς τὴν 
ἑαυτοῦ ᾿Δρμενίαν ἦλϑε. κἀνταῦϑα Λούκιον Φάννιον 
ἀντιστάντα οἵ ἀπολαβὼν ἐπολιόρκει, μέχρις οὗ ὁ 
“Δούκουλλος αἰσϑόμενος τοῦτο ἐπεβοήϑησεν αὐτῷ. ἐν 
ᾧ δὲ ταῦτ᾽ ἐγίγνετο, Μιϑριδάτης ἔς τε τὴν ἑτέραν 
᾿Δρμενίαν καὶ ἐς τὰ ἄλλα ἐσβαλὼν πολλοὺς τῶν Ῥω- 
μαίων τοὺς μὲν ἀνὰ τὴν χώραν πλανωμένους ἀπροσ- 
δύόκητός σφισι προσπεσὼν ἔφϑειρε. τοὺς δὲ καὶ ἐκ 
μάχης κατέκοψε, κἀν τούτῳ καὶ τῶν χωρίων τὰ πλεέω 
διὰ ταχέων ἀνεκτήσατο. οἱ γὰρ ἄνϑρωποι ἐκείνου τε 
εὔνοιαν ἔκ τε τοῦ ὁμοφύλου καὶ ἐκ τῆς πατρίου βα- 
σιλείας. καὶ τῶν Ῥωμαίων μῖσος διά τε τὸ ὀϑνεῖον 
καὶ διὰ τὸ ὑπὸ τῶν ἐφεστηκότων σφίσι κακουχεῖσϑαι 
ἔχοντες, προσεχώρησάν τε αὐτῷ, καὶ μετὰ τοῦτο τὸν 
ἄρχοντα τῶν ἐκεῖ Ῥωμαίων Μάρκον Φάβιον ἐνίκη- 
σαν. οἵ τε γὰρ Θρᾷκες οἱ πρότερον μὲν τῷ Μιϑρι- 
δάτῃ μισϑοφορήσαντες, τότε δὲ τῷ Φαβέῳ συνόντες, 
καὶ οἵ δούλοι οἵ ἐν τῷ Ῥωμαϊκῷ στρατοπέδῳ ὄντες 
ἰσχυρῶς αὐτοῖς ἐβοήϑησαν. οἵ τὲ Θρᾷκες ὑπὸ τοῦ 
Φαβίου ἐς προσκοπὴν πεμφϑέντες οὔτε τι ὑγιὲς ἀν- 
ἤγγειλαν αὐτῷ, καὶ μετὰ τοῦτ᾽ ἐκείνου τὲ ἀφυλακτό- 
τερον προϊόντος καὶ τοῦ Μιϑριδάτου ἐξαίφνης οἵ προσ- 
πεσόντος συνεπέϑεντο τοῖς Ρωμαίοις, καὶ ἐν τούτῳ 
καὶ οἱ δούλοι ἐλευϑερίαν σφίσι τοῦ βαρβάρου κηρύ- 
ἕαντος συνεπελάβοντο τοῦ ἔργου. καὶ ἀνάλωσαν ἄν, 
εἰ μὴ ὁ Μιϑριδάτης ἐν τοῖς πολεμίοις ἀναστρεφόμε- 
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νος, καὶ γὰρ ὑπὲρ τὰ ἑβδομήκοντα ἔτη γεγονὼς ἐμά- 
χετο, λίϑῳ τε ἐπλήγη καὶ δέος τοῖς βαρβάροις μὴ 
καὶ ἀποϑάνῃ παρέσχεν᾽ ἐπισχόντων γάρ σφῶν διὰ 
τοῦτο τὴν μάχην ἠδυνήϑησαν ἄλλοι τε καὶ ὁ Φάβιος 
ἐς τὸ ἀσφαλὲς ἀποφυγεῖν. καὶ μετὰ τοῦτ᾽ ἐς τὰ Κά- 

βειρα κατακλεισϑεὶς ἐπολιορκήϑη μέν, ἐσώϑη δὲ ὑπὸ 
τοῦ Τριαρίου. οὗτος γὰρ ἐκ τῆς ᾿Ασίας ταύτῃ πρὸς 
τὸν Μούκουλλον διιών., καὶ γνοὺς τὰ πεπραγμένα, 
δύναμίν τε ὅσην οἷόν τ᾽ ἦν ἐκ τῶν παρόντων ἤϑροισε, 
καὶ τὸν Μιϑριδάτην ὡς καὶ Ῥωμαϊκοῦ στρατοῦ πλή- 
ϑει προσιὼν ἐξέπληξεν, ὥστ᾽ ἀναστῆναι ποιῆσαι πρὶν 
καὶ ἐς ὄψιν αὐτοῦ ἐλϑεῖν. κἀκ τούτου ἐπιϑαρσήσας 
καὶ μέχρι τῶν Κομάνων ὑποφυγόντα αὐτὸν ἐπεδίωξε, 
κἀνταῦϑα ἐνίκησεν. ηὐλίξετο μὲν γὰρ ὁ Μιϑριδάτης 
ἐπὶ ϑάτερα τοῦ ποταμοῦ ἡ οἵ Ῥωμαῖοι προσήεσαν, 
βουληϑεὶς δὲ σφισι κεκμηκόσιν ἐκ τῆς πορείας συμ- 
μέξαι αὐτός τὲ προαπήντησε καὶ ἑτέρους δι᾿ ἄλλης 
γεφύρας ἐν τῷ τῇς μάχης καιρῷ διαβάντας ἐπυϑέσϑαι 

προσέταξε᾽ καὶ αὐτὸν ἀγχώμαλα ἐπὶ πλεῖστον ἀγω- 
νιξόμενον ἡ γέφυρα, πολλῶν τε καὶ ἀϑρόων ἅμα δι᾽ 

αὐτῆς ἐπειγομένων, τῆς -τε ἐπικουρίας ἀπεστέρησε 
καὶ προσδιετάραξε. 

καὶ οἱ μὲν μετὰ τοῦτ᾽, ἤδη γὰρ χειμὼν ἦν, ἀπε- 
χώρησαν ἐς τὰ ἑαυτῶν τείχη ἀμφότεροι, καὶ ἡσύχα- 
ξον᾽ τὰ δὲ δὴ Κόμανα τῆς τε νῦν Καππαδοκίας ἐστί, 
καὶ ἐδόκει τό τε τῆς ᾿Αρτέμιδος τὸ Ταυρικὸν βρέτας 
καὶ τὸ γένος τὸ ᾿“γαμεμνόνειον δεῦρο ἀεὶ ἔχειν. καὶ 
ὅπως μὲν ἐς αὐτοὺς ταῦτα ἀφίκετο ἢ ὅπως διέμεινεν, 
οὐ δύναμαι τὸ σαφὲς πολλῶν λεγομένων εὑρεῖν" ὃ 
δ᾽ ἀκριβῶς ἐπίσταμαι. φράσω. δύο αὗται πόλεις ἐν 
τῇ Καππαδοκίᾳ ὁμώνυμοι οὔτε πάνυ πόρρω ἀπ᾽ ἀλ- 
λήλων εἰσὶ καὶ τῶν αὐτῶν περιέχουσι" καὶ γὰρ μυ- 
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ϑολογοῦσι καὶ δεικνύουσι τά τε ἄλλα πάντα ἐκ τοῦ 
ὁμοίου, καὶ τὸ ξίφος ὡς αὐτὸ ἐκεῖνο τὸ τῆς Ἰφιγε- 
νείας ὃν ἀμφότεραι ἔχουσι. 

καὶ ταῦτα μὲν ἐς τοσοῦτον εἰρήσϑω᾽ τῷ δὲ ἐπι- 
1} γιγνομένῳ ἔτει; ἐπί τὲ Μανίου ἀκιλίου καὶ ἐπὶ Γαΐου 
ὋΥ Πίσωνος ὑπάτων, ὁ μὲν Μιϑριδάτης τῷ Τριαρέῳ 

2 

8 

πρὸς Γαξιούροις ἀντεκάϑητο, προκαλούμενός τε ἅμα 

αὐτὸν ἐς μάχην καὶ ἐξοργίξων, τά τε γὰρ ἄλλα καὶ 
ἐν τῇ ἐπόψει τῇ τῶν Ῥωμαίων αὐτός τε ἤσκει καὶ 
τοῦ στρατοῦ γυμνασίας ἐποιεῖτο, ὅπως πρὶν τὸν Δού- 
κουλλον ἐπελθεῖν ἐκεῖνόν τε συμβαλών, ὥσπερ ἤλ- 
πισε, κρατήσῃ καὶ τὰ λοιπὰ τῆς ἀρχῆς ἀνασώσηται. 
ἐπεὶ δ᾽ οὐκ ἐκινεῖτο, πέμπει τινὰς πρὸς Ζάδασα 
φρούριον, ἐν ᾧ τὰ σκεύη τοῖς Ῥωμαίοις ἀπέκειτο, 
ἵν᾽ ἐκείνοις γε ἐπαμύνοντα αὐτὸν ἐς χεῖρας ὑπαγά- 
γηται. καὶ ἔσχεν οὕτως. ὁ γὰρ Τριάριος τέως μὲν 
τό τὲ πλῆϑος τοῦ Μιϑριδάτου φοβούμενος καὶ τὸν 
“ούκουλλον, μετεπέμπετο γὰρ αὐτόν. προσδεχόμενος 
ἡσυχίαν εἶχεν ὡς δὲ τά τε Ζάδασα πολιορκούμενα 
ἐπύϑετο, καὶ οἱ στρατιῶται δείσαντες περὶ αὐτοῖς 
ἐταράττοντο, καὶ ἐπηπείλουν, εἴ σφας μηδεὶς ἐξάγοι, 
καὶ αὐτοκέλευστοι βοηϑήσειν σφίσι, καὶ ἄκων ἐξα- 

4 νέστη. καὶ αὐτῷ οἵ βάρβαροι προχωροῦντι ἤδη προσ- 
πεσόντες τοὺς μὲν ἐν χερσὶ τῷ τε πλήϑει σφῶν πε- 
ριέσχον καὶ κατειργάσαντο, τοὺς δὲ καὶ ἐς τὸ πεδίον 
ἐχφυγόντας ἀγνοίᾳ τοῦ τὸν ποταμὸν ἐς αὐτὸ ἐκτε- 

1 τράφϑαι περιελαύνοντες ἔκτεινον. καὶ πασσυδὶ ἂν 
[18 σφας διέφϑειραν, εἰ μὴ τῶν Ῥωμαίων τις πλασάμε- 

νος ὡς καὶ ἐκ τῆς τοῦ Μιϑριδάτου συμμαχέδος ὦν, 
ἐν γὰρ τῷ αὐτῷ αὐτοῖς τρόπῳ συστρατευομένους, 
ὥσπερ εἶπον, οὐκ ὀλίγους εἶχε, προσῆλϑέ τέ οἵ ὡς 
καὶ εἰπεῖν τι βουλόμενος, καὶ ἔτρωσεν αὐτόν. οὕτω 
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γὰρ ἐχεῖνος μὲν συλληφϑεὶς ἀπεσφάγη, ταραχϑέντων 
δὲ πρὸς τοῦτο τῶν βαρβάρων συχνοὶ τῶν Ῥωμαίων 
διέφυγον. 

Μιϑοιδάτης μὲν δὴ τό τε τραῦμα ἰᾶτο, καὶ προσ- 
υποπτεύσας καὶ ἄλλους τινὰς τῶν πολεμίων ἐν τῷ 

στρατοπέδῳ εἶναι, ἐξέτασιν τῶν στρατιωτῶν ὡς καὶ 
κατ᾽ ἄλλο τι ἐποιήσατο, καὶ κελεύσας σφᾶς ἐς τὰς 
ἑαυτῶν σκηνὰς ὡς ἑκάστους κατὰ τόχος ἀναχωρῆσαι 
κατεφώρασε, καὶ τοὺς Ῥωμαίους μονωθέντας διέ- 
φϑειρε. κἀν τούτῳ ὁ Λούκουλλος ἐπελθὼν δόξαν 
μέν τισι παρέσχεν ὡς καὶ ἐκείνου ῥαδίως κρατήσων 
καὶ πάντα τὰ προειμένα δι᾽ ὀλίγου κομιούμενος. οὐ 
μἱέντοι καὶ κατέπραξέ τι. ὃ τε γὰρ Μιϑριδάτης ἐς τὰ 

2 

16. 
[1] 

ἐῷ 

μετέωρα πρὸς Ταλαύροις ὄντα ἱδρυϑεὶς οὐκ ἄντε- . 
πῇήει αὐτῷ, καὶ ὁ Μιϑριδάτης ὁ ἕτερος ὁ ἐκ Μηδίας 
γαμβρὸς τοῦ Τιγράνου ἐσκεδασμένοις τοῖς Ρωμαίοις 

᾿ ἐξαίφνης προσπεσὼν συχνοὺς ἀπέκτεινεν, ὃ τε Τι- 
γράνης αὐτὸς προσιὼν ἠγγέλθη. καὶ τὸ στράτευμα 
ἐστασίασεν. οἵ γὰρ Οὐαλερίειοι οἱ τῆς τε στρατείας 
ἀφεϑέντες καὶ μετὰ τοῦτ᾽ αὖϑις στρατευσάμενοι ἐκι- 
νήϑησαν μὲν καὶ ἐν τῇ Νισίβει ἔκ τε τῆς νίκης καὶ 
ἐκ τῆς ἡσυχίας, τοῦ τε τὰ ἐπιτήδεια ἄφϑονα ἔχειν, 
καὶ ἄνευ τοῦ Μουκούλλου τὰ πολλά, διὰ τὸ πολλα- 
χύσε ἐχδημεῖν αὐτόν, διαιτᾶσϑαι, καὶ μάλισϑ᾽ ὅτι 
Πούπλιός τις Κλώδιος, ὃν Κλαύδιόν τινες ἐκάλεσαν, 
συνεστασίαξέ σφας ὑπ᾽ ἐμφύτου νεωτεροποιίας. καί- 
περ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ τῷ Λουκούλλῳ συνοικούσης" 
ἐταράχϑησαν δὲ καὶ τότε ἄλλως τε καὶ ἐπειδὴ τὸν 
᾿Ακίλιον τὸν ὕπατον, ὃς τῷ Μουκούλλῳ διάδοχος δι᾽ 
ἅπερ εἶπον ἐξεπέμφϑη, πλησιάξοντα ἐπύϑοντο᾽ ἐν γὰρ 
ὀλιγωρία αὐτὸν ὡς καὶ ἰδιωτεύοντα ἤδη ἐποιοῦντο. 
ὁ οὖν Λούχουλλος ἔκ τε τούτων, καὶ ὅτι παρὰ τοῦ 

5] 

ε 
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Μαρκίου τοῦ πρὸ τοῦ ᾿Ακιλίου ὑπατεύσαντος, ἐς Κι- 
λικίαν ἧς ἄρχειν ἔμελλε παριόντος, ἐπικουρίαν αἰτή- 
σας οὐκ ἔτυχεν, ἐν ἀπόρῳ ἐγένετο, καὶ ὀκνήσας μὲν 
διὰ κενῆς ἀναστῆναι, δείσας δὲ καὶ κατὰ χώραν μεῖ- 
ναι. ἐπὶ τὸν Τιγράνην ὥρμησεν, εἴ πως ἐκεῖνόν τε 
ἀπροσδόκητον τε ἅμα καὶ κεκμηκότα ἐκ τῆς ὁδοῦ 
τρέψαιτο, καὶ τοὺς στρατιώτας τρόπον τινὰ διὰ τού- 
του παύσειε στασιάξοντας. οὐ μὴν καὶ ἐπιτυχὴς οὐ- 
δετέρου ἐγένετο᾽ ἀκολουϑῆσαν γὰρ αὐτῷ τὸ στρά- 
τευμα μέχρι πού τινος ὅϑεν ἐς τὴν Καππαδοχίαν 
ἐχτραπέσϑαι᾽ ἦν, ἐκεῖσε πάντες ὁμοϑυμαδὸν μηδὲ 
φϑεγξάμενοί τι ἀπετράποντο. καὶ οἵ γε Οὐαλερίειοι, 

μαϑόντες ὅτι τῆς στρατείας παρὰ τοῖς οἴκοι τέλεσιν 
ἀφεῖνται, παντελῶς ἀπεχώρησαν. 

καὶ ϑαυμάσῃ μηδεὶς ὅτι στρατηγικώτατος ἀνδρῶν 
ὁ “ούκχουλλος γενόμενος, καὶ πρῶτός τε Ῥωμαίων 
τὸν Ταῦρον σύν τε στρατῷ καὶ ἐπὶ πολέμῳ διαβὰς 
καὶ δύο βασιλέας οὐκ ἀσϑενεῖς ἐπικρατήσας, ἑλών 

τ᾽ ἂν εἴπερ ταχέως διαπολεμῆσαι ἐβεβούλητο, οὐκ 
ἐδύνατο τῶν συστρατευομένων οἵ ἄρχειν, ἀλλ᾽ ἀεί 
τε ἐστασίαζον καὶ τέλος ἐγκατέλιπον αὐτόν. πολλά 
τε γάρ σφισι προσέταττε, καὶ δυσπρόσοδος ἀκριβής τε 
ἐν ταῖς τῶν ἔργων ἀπαιτήσεσι καὶ ἀπαραίτητος ἐν 
ταῖς τιμωρίαις ὧν οὐκ ἠπίστατο οὔτε λόγῳ τινὰ προσ- 
αγαγέσϑαι οὔτε ἐπιεικείᾳ ἀναρτήσασϑαι, οὐ τιμαῖς, 
οὐ χρημάτων μεταδόσει προσεταιρίσασϑαι, ὧν πάν- 
τῶν ἄλλως τε καὶ ἐν πλήϑει, καὶ μάλιστα στρατευο- 
μένῳ, δεῖ. καὶ διὰ τοῦϑ᾽ οἱ στρατιώται, ἕως μὲν εὖ 
τὲ ἐφέροντο καὶ τὰς ἁρπαγὰς ἀνταξίας τῶν κινδύνων 
εἶχον, ἠκροῶντο αὐτοῦ, ἐπεὶ δὲ ἔπταισαν καὶ ἐς φό- 
βον ἀντὶ τῶν ἐλπίδων ἀντικατέστησαν, οὐδὲν ἔτι 
προετέμησαν. τεκμήριον δὲ ὅτι τοὺς αὐτοὺς τούτους 
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ὁ Πομπήιος λαβών. καὶ γὰρ τοὺς Οὐαλεριξίους αὖ- 
ϑις κατελέξατο, οὐδ᾽ ὁπωσοῦν στασιάξοντας ἔσχε. 
τοσοῦτον ἀνὴρ ἀνδρὸς διαφέρει. 

ὡς ὃδ᾽ οὖν τοῦϑ᾽ οἱ στρατιῶται ἔπραξαν, πᾶσαν 
τε ὀλίγου τὴν ἀρχὴν ὁ Μιϑριδάτης ἁ ἀνεκτήσατο καὶ 
τὴν Καππαδοκίαν ἰσχυρῶς ἐλυμήνατο, μήτε Δου- 

κούλλου. προφάσει τοῦ τὸν ᾿ἀκίλιον ἐγγὺς εἶναι, 
μήτε ἐκείνου προσαμύνοντος αὐτῇ ἐπειγόμενος γὰρ 
πρότερον ὡς καὶ τὴν τοῦ Δουκούλλου νίκην ὑφαρ- 
πάσων, τότε, ἐπειδὴ τῶν γεγονότων ἤσϑετο, οὔτε 
πρὸς τὰ στρατόπεδα ἦλθε καὶ ἐν τῇ Βιϑυνίᾳ ἐχρό- 
νισε. Μάρκιος δὲ Μουκούλλῳ μὲν οὐκ ἐπεκούρησε, 

[17] 

2 

πρόσχημα τοὺς στρατιώτας ὡς οὐκ ἐθελήσαντάς οὗ 
ἀκολουϑῆσαι ποιησάμενος ἐς δὲ τὴν Κιλικίαν ἀφι- 
κόμενος ΜΜενέμαχόν τινα ἀπαυτομολήσαντα τοῦ Τίι- 
γράνου ἐδέξατο, καὶ τὸν Κλώδιον ἀποστάντα ἀπὸ 
τοῦ Δουκούλλου δέει τῶν ἐν τῇ Νισίβει γενομένων 
ἐπὶ τὸ ναυτικὸν ἐπέστησεν᾽ ἀδελφὴν γάρ τινα αὖὐ- 
τοῦ καὶ ἐκεῖνος γυναῖκα εἶχε. καὶ ὁ μὲν ἁλούς τε 
ἐς καταποντιστάς, καὶ ἀφεϑεὶς ὑπ᾽ αὐτῶν πρὸς τὸν 
ἐκ τοῦ Πομπηίου φόβον, ἔς τε τὴν ᾿Αντιόχειαν τῆς 
Συρίας ἦλθεν ὡς καὶ πρὸς τοὺς ᾿ραβίους, πρὸς οὗς 
τότε διεφέροντο, συμμαχήσων σφίσι, κἀνταῦϑα στα- 
σιάξων τινὰς ὁμοίως ὀλίγου διεφϑάρη. 

λέξω δὲ ἤδη καὶ τὰ κατὰ τοῦτον πῶς ἐγένετο. 
οἱ “καταποντισταὶ ἐλύπουν μὲν ἀεὶ τοὺς πλέοντας, 
ὥσπερ καὶ τοὺς ἐν τῇ γῇ οἰκοῦντας οἵ τὰς λῃστείας 
ποιούμενοι" οὐ γὰρ ἔστιν ὅ ὁτὲ ταῦτ᾽ οὐκ ἐγένετο, οὐδ᾽ 
ἂν παύσαιτό ποτε ἕως ἂν ἡ αὐτὴ φύσις ἀνθρώπων ἡ. 
ἀλλὰ πρότερον μὲν ἔν τε τόποις τισὶ κἀν τῇ ὥρα 
μόνῃ. κατ᾽ ὀλίγους. καὶ ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τῇ ϑαλάσσῃ 
ἐλήστευον᾽ τότε δέ, ἐξ οὗ πολλαχῇ τε ἅμα καὶ συνε- 
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χῶς ἐπολεμήϑη., καὶ πολλαὶ μὲν πόλεις ἀνάστατοι 
ἐγένοντο, πᾶσι δὲ καὶ τοῖς διαφεύγουσιν αὐτῶν αἵ 
τιμωρίαι ἐπηρτῶντο καὶ ἀδεὲς οὐδενὶ οὐδὲν ἦν, πάμ- 
πολλοι πρὸς λῃστείαν ἐτράποντο. καὶ τὰ μὲν ἐν ταῖς 
ἠπείροις λῃστικά, ἅτε καὶ ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν δήμων 
μᾶλλον ὄντα, καὶ τήν τε αἴσϑησιν τῆς βλάβης ἐγγύ- 
ϑὲν καὶ τὴν σύλληψιν οὐ πάνυ χαλεπὴν ἔχοντα, ῥὰδν 
πῶς κατελύετο, τὰ δὲ ἐν τῇ ϑαλάσσῃ ἐπὶ πλεῖστον 
ἐπηυξήϑη. τῶν γὰρ Ῥωμαίων πρὸς τοὺς ἀντιπολέ- 
μους ἀσχολίαν ἀγόντων ἐπὶ πολὺ ἤχμασαν. πολλα- 
χῦσε τε περιπλέοντες καὶ πάντας τοὺς ὁμοίους σφέσε 
προστιϑέμενοι. ὥστε τινὰς αὐτῶν καὶ ἐν συμμαχέας 
λόγῳ συχνοῖς ἐπικουρῆσαι. καὶ εἴρηται μὲν ὅσα μετὰ 
τῶν ἄλλων ἔπραξαν᾽ ἐπεὶ δ᾽ οὖν καὶ ἐκεῖνα διελύϑη, 
οὐκ ἐπαύσαντο, ἀλλ᾽ αὐτοὶ καϑ' ἑαυτοὺς πολλὰ καὶ 
δεινὰ τούς τε Ῥωμαίους καὶ τοὺς συμμάχους σφῶν 
ἐκακούργησαν. οὔτε γὰρ κατ᾽ ὀλίγους ἔτι ἀλλὰ στό- 
λοις μεγάλοις ἔπλεον, καὶ στρατηγοὺς εἶχον, ὥστε 
καὶ ὄνομα αὐτοὺς μέγα κεκτῆσϑαι. ἦγον δὲ καὶ ἔφε- 
ρον πρώτους μὲν καὶ μάλιστα τοὺς πλέοντας. οὐδὲ 
γὰρ τὴν χειμερινὴν ὥραν ἀσφαλὴ αὐτοῖς παρεῖχον, 
ἀλλ᾽ ὑπό τε τῆς τόλμης καὶ ὑπὸ τοῦ ἔϑους τῆς τε 
εὐπραγίας καὶ τότε ἐπ᾽ ἀδείας ταῖς ναυτιλίαις ἐχρῶντο, 
ἔπειτα καὶ τοὺς ἐν τοῖς λιμέσιν ὄντας. καὶ γὰρ εἴ 
τις ἀνταναχϑῆναί σφισιν ἐτόλμησε. μάλιστα μὲν ἡτ- 
τηϑεὶς ἀπώλετο, εἰ δὲ καὶ ἐνίκησεν, ἀλλ᾽ ἑλεῖν γε 
αὐτῶν οὐδένα ὑπὸ τοῦ ταχυναυτεῖν σφας ἐδύνατο, 
καὶ οὕτως ὑποστρέφοντες διὰ βραχέος ὡς καὶ κεχρα- 
τηκότες τὰ μὲν ἔτεμνον καὶ κατεπίμπρων, οὐχ ὅτι 
χωρία καὶ ἀγροὺς ἀλλὰ καὶ πόλεις ὅλας, τὰ δὲ καὶ 

, Ῥκειοῦντο, ὥστε καὶ χειμάδια καὶ ὁ ὁρμητήρια καϑά- 
περ ἐν φιλίᾳ γε ποιεῖσϑαι. προχωρούντων δὲ αὐτοῖς 
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τούτων καὶ ἐς τὴν ἤπειρυν ἀνέβαινον, καὶ πολλὰ καὶ 
ἐκείνους τοὺς μηδὲ χρωμένους τῇ ϑαλάσσῃ ἐλύπουν. 
καὶ ταῦτα οὐ τὴν ἔξω συμμαχίδα αὐτῶν μόνον ἀλλὰ 
καὶ τὴν Ἰταλίαν αὐτὴν ἐποίουν᾽ τά τε γὰρ κέρδη τὰ 
αὐτόϑεν μείζω σχήσειν, καὶ πάντας τοὺς λοιποὺς ἐπὶ 
πλέον ἐκφοβήσειν, ἂν μηδὲ ἐχείνης ἀπέχωνται. νο- 
ωΐξοντες ἔς τε τὰς ἄλλας τὰς ταύτῃ πόλεις καὶ ἐς 
αὐτὰ τὰ Ὥστια ἐσέπλεον καὶ τάς τε ναῦς ἔχαον καὶ 
πάνϑ᾽ ἥρπαζον. καὶ τέλος, ὡς οὐδεμία σφῶν ἐπι- 
στροφὴ ἐγίγνετο, τάς τε διατριβὰς ἐν τῇ γῇ ἐποι- 
οὖντο, καὶ τοὺς ἀνθρώπους, ὅσους μὴ διώλλυσαν, 
τά τε σύὔλα, ὅσα ἐλάμβανον, ἀδεῶς ὥς γε καὶ ἐν 
οἰκείᾳ διετίϑεντο. καὶ ἐλήστευον μὲν ἄλλοι ἄλλοϑι, 
οὐ γάρ που ἐν πάσῃ ἅμα τῇ ϑαλάσσῃ οἵ αὐτοὶ κα- 
κουργεῖν ἐδύναντο, τοσαύτῃ μέντοι φιλία πρὸς ἀλ- 
λήλους ἐχρῶντο ὥστε σφᾶς καὶ χρήματα καὶ ἐπικου- 
ρίας καὶ τοῖς πάνυ ἀγνῶσιν ὡς καὶ οἰκειοτάτοις πέμ- 
πειν. καὶ διὰ τοῦτό γε οὐχ ἥκιστα ἴσχυσαν, ὅτι τούς 
τε ϑεραπεύοντάς τινας αὐτῶν πάντες ἐτίμων καὶ 
τοὺς προσχρούσαντάς τισι πάντες ἐλεηλάτουν. 

ἐΦ 

ς-: 

Ὡ- 

ὧν 

ἐς τοσοῦτον μὲν δὴ τὰ τῶν καταποντιστῶν ἤρϑη 28 
[6] ὥστε καὶ μέγαν καὶ συνεχῆ καὶ ἀπροφύλακτον καὶ 

ἄσπειστον τὸν πόλεμον αὐτῶν γενέσϑαι᾽ οἱ δὲ δὴ Ῥω- 
»Ἅ έ 3 ΄ ’ ὶ ρ΄ 

μαῖοι ἤκουον μὲν που αὕτα, καὶ τινὰ καὶ ξεῶρῶν,.- 

οὔτε γὰρ ἄλλο τι τῶν ἐπακτῶν ἐφοίτα σφίσι, καὶ ἡ 
σιτοπομπία παντελῶς ἀπεκέκλειτο, οὐ μέντοι καὶ 
μεγάλην, ὅτε γε ἐχρῆν, φροντέδα αὐτῶν ἐποιήσαντο, 
ἀλλ᾽ ἐξέπεμπον μὲν καὶ ναυτικὰ καὶ στρατηγούς, ὥς 
που καϑ᾽ ἕκαστον τῶν προσαγγελλομένων ἐκινοῦντο, 
ἔπραττον δ᾽ οὐδέν, ἀλλὰ καὶ πολὺ πλείω τοὺς συμ- 
μάχους δι᾽ αὐτῶν ἐκείνων ἐταλαιπώρουν, μέχρις οὗ 
ἐν παντὶ ἐγένοντο. τότε δὲ συνελθόντες ἐβουλεύ- 
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σαντο ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας ὅ,τι καὶ χρὴ πράξαι. τῇ τε 
γὰρ συνεχείᾳ τῶν κινδύνων τετρυχωμένοι; καὶ μέ- 
γαν καὶ πολὺν τὸν πρὸς αὐτοὺς πόλεμον ὁρῶντες 
ὄντα, καὶ οὔϑ᾽ ἅμα πᾶσί σφισιν οὔτ᾽ αὖ καϑ᾽ ἕκά- 
στους προσπολεμῆσαι δυνατὸν εἶναι νομίξοντες, ἀλ- 
λήλοις τε γὰρ συνεβοήϑουν, καὶ πανταχοῦ ἅμα ἀμή- 
χανον ἦν αὐτοὺς ἀμύνασϑαι, ἔν τε ἀπορίᾳ καὶ ἐν 
ἀνελπιστίᾳ τοῦ κατορϑώσειν τι πολλῇ ἐγένοντο, πρὶν 
δὴ Αὖλός τις Γαβίνιος δήμαρχος γνώμην ἔδωκεν, 
εἴτ᾽ οὖν τοῦ Πομπηίου καϑέντος αὐτόν, εἴτε καὶ ἄλ- 

λωῶς χαρίσασϑαί οἵ ἐθελήσας, οὐ γάρ που καὶ ὑπ᾽ 
εὐνοίας αὐτὸ τῆς τοῦ κοινοῦ ἐποίησε, κάκιστος γὰρ 
ἀνὴρ ἦν, στρατηγὸν ἕνα αὐτοκράτορα ἐφ᾽ ἅπαντας 
αὐτοὺς ἐκ τῶν ὑπατευκότων ἐλέσϑαι, τρισίτε ἔτεσιν 
ἄρξοντα καὶ δυνάμει παμπληϑεῖ μεϑ᾽ ὑποστρατήγων 
πολλῶν χρησόμενον. ἄντικρυς μὲν γὰρ τὸ τοῦ Πομ- 
πηίου ὄνομα οὐκ εἶπεν εὔδηλον δὲ ἦν ὅτι, ἂν ἅπαξ 
τι τοιοῦτον ὁ ὅμιλος ἀκούσῃ, ἐκεῖνον αἱρήσεται. καὶ 
ἔσχεν οὕτω᾽ τήν τὲ γὰρ ἐσήγησιν αὐτοῦ ἀπεδέξαντο, 
καὶ πρὸς τὸν Πομπήιον παραχρῆμα πάυτες πλὴν τῆς 
γερουσίας ἀπέκλιναν. αὕτη γὰρ πᾶν ὁτιοῦν ὑπὸ τῶν 
λῃστῶν παϑεῖν μᾶλλον ἢ ἐκείνῳ τοσαύτην ἡγεμονίαν 

ἐγχειρέσαι ἡρεῖτο᾽ καὶ ὀλίγου καὶ ἀπέκτειναν τὸν Γα- 
βίνιουν ἐν αὐτῷ τῷ συνεδρίῳ. ὑπεκδράντος δ᾽ οὖν 
πῃ αὐτοῦ μαϑόντες οἵ πολλοὶ τὴν τῶν βουλευτών 
γνώμην ἐθορυβήϑησαν, ὥστε καὶ ἐπ᾽ αὐτοὺς συγκα- 
ϑημένους ἐφορμῆσαι" καὶ εἴ γε μὴ ἐξεκεχωρήκεσαν, 
πάντως ἂν αὐτοὺς διεφϑάρκεσαν. οἵ μὲν δὴ οὖν 
ἄλλοι σκεδασϑέντες διέλαϑον, Πίσωνα δὲ τὸν Γάιον 
τὸν ὕπατον. ἐπὶ γὰρ ἐκείνου τοῦ τε ᾿Ακιλίου ταῦτ᾽ 
ἐγίγνετο, συλληφϑέντα καὶ μέλλοντα καὶ ἀντὶ τῶν 
ἄλλων ἀπόλλυσϑαι ὁ Γαβίνιος ἐξῃτήσατο. ἐκ δὲ τού- 
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του οἷ δυνατοὶ αὐτοὶ μὲν ἡσυχίαν ἦγον, ἀσμενίξον- 
τες ἄν τίς σφας ξὴν ἐάσῃ. τοὺς δὲ δημάρχους τοὺς 
ἐννέα ἀνέπεισαν ἐναντιωϑῆναι τῷ Γαβινίῳ. καὶ αὖ- 
τῶν οἱ μὲν ἄλλοι φοβηϑέντες τὸ πλῆϑος οὐδὲν ἀν- 
τεῖπον. “ούκιος δὲ δή τις Τρεβέλλιος καὶ Μούκιος 

Ῥώσχκιος ἐτόλμησαν μέν. οὐκ ἠδυνήϑησαν δὲ οὔτ᾽ 

ῥω. 

εἰπεῖν τι ὧν ὑπέσχηντο οὔτε πρᾶξαι. ἐπειδὴ γὰρ. 
᾿ἡ κυρία ἡμέρα, ἐν ἡ τὴν γνώμην ἐπικυρωϑῆναι ἔδει, 
ἐνέστη. τάδε ἐγένετο. ὁ Πομπήιος ἐπιϑυμῶν μὲν 
πάνυ ἄρξαι, καὶ ἤδη γε ὑπό τε τῆς ἑαυτοῦ φιλοτι- 
μίας καὶ ὑπὸ τῆς τοῦ δήμου σπουδῆς οὐδὲ τιμὴν ἔτι 
τοῦτο, ἀλλὰ ἀτιμίαν τὸ μὴ τυχεῖν αὐτοῦ νομίξων εἷ- 
ναι, τὴν δὲ ἀντίταξιν τῶν δυνατῶν ὁ ὁρῶν, ἠβουλήϑη 

δοκεῖν ἀναγκάξεσϑαι. ἦν μὲν γὰρ καὶ ἄλλως ὡς ἥκι- 
στα προσποιούμενος ἐπιϑυμεῖν ὧν ἤϑελε᾽ τότε δὲ 
καὶ μᾶλλον, διά τε τὸ ἐπίφϑονον, ἂν γε ἑκὼν τῆς 
ἀρχῆς ἀντιποιήσηται,. καὶ διὰ τὸ εὐχλεές, ἄν γε καὶ 
ἄκων ὡς γε καὶ ἀξιοστρατηγητότατος ὧν ἀποδειχϑῇ, 
ἐπλάττετο. καὶ παρελϑὼν ἔφη ἡ χαίρω μὲν τιμώμε- 
νος ὑφ᾽ ὑμῶν, ὦ Κυιρῖται᾽ φύσει τε γὰρ πάντες 

ἄνϑρωποι καὶ ἐγκαλλωπίζονται ταῖς παρὰ τῶν πολι- 
τῶν εὐεργεσίαις. καὶ ἐγώ, ἅτε δὴ πολλάκις τῆς παρ᾽ 
ὑμῶν τιμῆς ἀπολελαυκώς., οὐκ ἔχω πῶς κατ᾽ ἀξίαν 
ἡσϑῶ τοῖς παρούσιν᾽ οὐ μέντοι οὔϑ᾽ ὑμῖν νομίξω 
προσήκειν ἀπλήστως οὕτω πρός μὲ διακεῖσθαι, οὔτε 
ἐμοὶ διὰ παντὸς ἔν τινι ἡγεμονίᾳ εἶναι. αὐτός τε γὰρ 
ἐκ παίδων κέκμηκα, καὶ ὑμᾶς δεῖ καὶ περὶ τοὺς ἄλ- 
λους σπουδάξειν. ἢ οὐ μέμνησϑε ὅσα μὲν ἐν τῷ πρὸς 
τὸν Κίνναν πολέμῳ ἐταλαιπώρησα, καίτοι κομιδῇ 
νέος ὦν. ὅσα δὲ ἔν τε τῇ Σικελίᾳ καὶ ἐν τῇ ̓ ἀφρικῇ 
ἔχαμον. μηδέπω καϑαρῶς ἐς ἐφήβους τελῶν. ὅσα δὲ 
ἐν τῇ Ἰβηρίᾳ ἐκινδύνευσα, μηδὲ βουλεύων πω; ἐφ᾽ 
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οἷς ἅπασιν οὐχ ὅτι ἀχάριστοι πρός με ἐγένεσϑε ἐρώ. 
πόϑεν; πολλοῦ γε καὶ δεῖ΄ πρὸς γὰρ τοῖς ἄλλοις ὧν 
πολλῶν καὶ μεγάλων παρ᾽ ὑμῶν ἠξιώϑην. καὶ αὐτὸ 
τὸ πιστευϑῆναί μὲ τὴν ἐπὶ τὸν Σερτώριον στρατη- 
γίαν, μηδενὸς ἄλλου μήτε ἐθελήσαντος μήτε δυνη- 
ϑέντος αὐτὴν ὑποστῆναι, τό τε ἐπινίκια καὶ ἐπ᾽ ἐκείνῃ 
παρὰ τὸ νενομισμένον πέμψαι μεγίστην μοι τιμὴν 

ἤνεγκεν. ἀλλ᾽ ὅτι πολλὰς μὲν φροντέδας πολλοὺς δὲ 
κινδύνους ὑπέμεινα, κατατέτριμμαι μὲν τὸ σώμα, 
πεπόνημαι δὲ τὴν γνώμην. μὴ γὰρ ὅτε νέος ἔτ᾽ εἰμὶ 
λογέξεσϑε, μηδ᾽. ὅτι τόσα καὶ τόσα γέγονα ἀρυϑμεῖσϑε. 
ἂν γάρ τοι καὶ τὰς στρατείας ἃς ἐστράτευμαι καὶ τοὺς 
κινδύνους οὗς κεκινδύνευκα ἀναριϑμήσητε, πολὺ "78 
πλείους αὐτοὺς τῶν ἐτῶν εὑρήσετε, καὶ μᾶλλον οὕτω 
πιστεύσετε ὅτι οὔτε πρὸς τοὺς πόνους οὔτε πρὸς τὰς 
φροντέδας καρτερεῖν ἔτι δύναμαι. εἰ δ᾽ οὖν τις καὶ 
πρὸς ταῦτα ἀντέχοι., ἀλλ᾽ ὁρᾶτε ὅτι καὶ ἐπέφϑονα 
καὶ μισητὰ πάντα τὰ τοιαῦτά ἐστιν᾽ ἅπερ ὑμεῖς μὲν 
ἐν οὐδενὶ λόγῳ τέϑεσϑε, οὐδὲ γὰρ καλῶς ἔχει προσ- 
ποιεῖσϑαί τι ὑμᾶς αὐτῶν. ἐμοὶ μέντοι βαρύτατα ἂν 
γένοιτο. καὶ ὁμολογῶ γὲ μηδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς οὕτω τῶν ἐν 
τοῖς πυλέμοις δεινῶν μήτε ἐκταράττεσϑαι μήτε λυ- 
πεῖσϑαι ὡς ὑπὸ τῶν τοιούτων. τίς μὲν γὰρ᾽ ἂν εὖ 
φρονῶν᾽ ἡδέως παρ᾽ ἀνθρώποις φϑονοῦσιν αὐτῷ ξῴη, 

τίς δ᾽ ἂν δημόσιόν τι διοικῆσαι προϑυμηϑείη μέλ- 
λων, ἂν μὲν ἀποτύχῃ. δίκην ὑφέξειν. ἂν δὲ κατορ- 
ϑώσῃ, ξηλοτυπηϑήσεσϑαι; ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν καὶ διὰ 
ταῦτα καὶ διὰ τἄλλα συγχωρήσατε τήν τε ἡσυχίαν 
ἄγειν καὶ τὰ ἐμαυτοῦ πράττειν, ἵν᾽ ἤδη ποτὲ καὶ 
τῶν οἰκείων ἐπιμεληϑῶ καὶ μὴ κατατριφϑεὶς ἀπόλω- 
μαι ἐπὶ δὲ δὴ τοὺς καταποντιστὰς ἄλλον χειροτο- 
νήσατε. συχνοὶ δέ εἰσι καὶ βουλόμενοι ναυαρχῆσαι 
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καὶ δυνάμενοι, καὶ νεώτεροι καὶ πρεσβύτεροι, ὥστε 
τὴν αἵρεσιν ὑμῖν ῥαδίαν ἐκ πολλῶν γενέσϑαι. οὐ 
γάρ που ἐγὼ μόνος ὑμᾶς φιλῶ ἢ καὶ μόνος ἐμπείρως 
τῶν πολεμικῶν ἔχω, ἀλλὰ καὶ ὁ δεῖνα καὶ ὃ δεῖνα, 
ἵνα μὴ καὶ καρίξεσϑαί τισι δόξω ὀνομαστὶ καταλέξας." 

ταῦτα αὐτοῦ δημηγορήσαντος ὁ Γαβίνιος ὑπο- 3 
λαβὼν εἶπε “ Πομπήιος μέν, ὦ Κυιρῖται, καὶ αὐτὸ 
τοῦτο ἄξιον τῶν ἑαυτοῦ ἠἡϑῶν ποιεῖ; μήτε ἐφιέμενος 
τῆς ἀρχῆς μήτε διδομένην οὗ αὐτὴν ἐξ ἐπιδρομῆς δὲ- 
χόμενος. οὔτε γὰρ ἄλλως ἀγαϑοῦ ἀνδρός ἐστιν ὁ ἄρ- 

χειν ἐπιϑυμεῖν καὶ πράγματ᾽ ἔχειν ἐθέλειν καὶ τούτῳ 
προσήκει πάντα τὰ προσταττόμενα μετ᾽ ἐπισκέψεως 
ὑφίστασϑαι. ἵν᾽ αὐτὰ καὶ ἀσφαλῶς ὁμοίως πράξῃ. 
τὸ μὲν γὰρ προπετὲς ἐν ταῖς ὑποσχέσεσιν, ὀξύτερον 
καὶ ἐν ταῖς πράξεσι τοῦ καιροῦ γιγνόμενον, πολλοὺς 
σφάλλει. τὸ δ᾽ ἀκριβὲς ἀπ᾽ ἀρχῆς καὶ ἐν τοῖς ἔργοις 
ὅμοιον διατελεῖ ὃν καὶ πάντας ὀνίνησιν. ὑμᾶς δὲ δὴ 
χρὴ μὴ τὸ τούτῳ κεχαρισμένον ἀλλὰ τὸ τῇ πόλει συμ- 
φέρον ἑλέσϑαι. οὐ γάρ που τοὺς σπουδαρχοῦντας 
ἀλλὰ τοὺς ἐπιτηδείους προστάττειν τοῖς πράγμασι 
προσήκειν᾽ ἐκείνους μὲν γὰρ πάνυ πολλούς, τοιοῦτον 
δὲ δή τινα ἄλλον οὐδένα εὑρήσετε. μέμνησϑε ὃὲ ὅσα 
καὶ οἷα ἐπάϑομεν ἐν τῷ πρὸς τὸν Σερτώριον πολέμῳ 
στρατηγοῦ δεόμενοι, καὶ ὅτι οὐδένα ἕτερον οὔτε τῶν 
νεωτέρων οὔτε τῶν πρεσβυτέρων ἁρμόξοντα αὐτῷ 
εὕρομεν, ἀλλὰ τοῦτον καὶ τότε μηδέπω μήϑ' ἡλικίαν 
ἔχοντα μήτε βουλεύοντα καὶ ἀντὶ ἀμφοτέρων τῶν 
ὑπάτων ἐξεπέμψαμεν. βουλοίμην μὲν γὰρ ἂν πολ- 
λοὺς ἡμῖν ἀγαϑοὺς ἄνδρας εἶναι, καὶ εἴγε καὶ εὔξα- 
σϑαι δεῖ, εὐξαίμην ἄν᾽ ἐπεὶ δ᾽ οὔτ᾽ εὐχῆς τὸ πρᾶγμα 
τοῦτό ἐστιν οὔτ᾽ αὐτόματόν τῷ παραγίγνεται, ἀλλὰ 
δεῖ καὶ φῦνᾳαί τινα πρὸς αὐτὸ ἐπιτηδείως καὶ μαϑεῖν 
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τὰ πρόσφορα καὶ ἀσκῆσαι τὰ προσήκοντα καὶ παρὰ 
πάντα ἀγαϑῇ τύχῃ χρῆσϑαι. ἅπερ που σπανιώτατα 
ἂν τῷ αὐτῷ ἀνδρὶ συμβαίη, χρὴ πάντας ὑμᾶς ὁμο- 
ϑυμαδόν, ὅταν τις τοιοῦτος εὑρεϑῇ, καὶ σπουδαξειν 

αὐτὸν καὶ καταχρῆσϑαι αὐτῷ, κἂν μὴ βούληται. καλ- 
λέστη γὰρ ἡ τοιαύτη βία καὶ τῷ ποιήσαντι καὶ τῷ 
παϑόντι γίγνεται; τῷ μὲν ὅ ὅτι σωϑείη ἂν ὑπ᾽ αὐτῆς, 
τῷ δὲ ὅτι σώσειεν ἂν τοὺς πολίτας; ὑπὲρ ὧν καὶ τὸ 

σώμα καὶ τὴν ψυχὴν ὅ γε χρηστὸς καὶ φιλόπολις ἕτοι- 
μότατα ἂν ἐπιδοίη. ἢ οἴεσϑε ὅτι Πομπήιος οὗτος ἐν 

[11] μὲν μειρακίῳ καὶ στρατεύεσϑαι καὶ στρατηγεῖν καὶ 

.ρ 

μα 

τὰ ἡμέτερα αὔξειν καὶ τὰ τῶν συμμάχων σώξειν τά 
τὲ τῶν ἀνθισταμένων προσχατᾶσϑαι ἐδύνατο, νῦν δὲ 
ἀκμάξων καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ἡλικία ὧν ἐν ἡ πᾶς τις 
ἄριστος αὐτὸς αὑτοῦ γίγνεται, καὶ ἐμπειρίαν ἐκ τῶν 
πολέμων πλείστην ὅσην προσειληφώς, οὐκ ἂν ὑμῖν 
χρησιμώτατος γένοιτο; ἀλλ᾽ ὃν ἔφηβον ὄντα ἄρχειν 
εἴλεσϑε, τοῦτον ἄνδρα γεγονότα ἀποδοκιμάσετε; καὶ 
ᾧ ἱππεῖ ἔτ᾽ ὄντι τοὺς πολέμους ἐκείνους ἐνεχειρέ- 
σατε, τούτῳ βουλῆς γεγονότι τὴν στρατείαν ταύτην 
οὐ πιστεύσετε; καὶ οὗ καὶ πρὶν ἀκριβῶς πειραϑῆ- 
ναι, μόνου πρὸς τὰ τότε κατεπείξαντα ὑμᾶς ἐδεή- 
ϑητε, τούτῳ νῦν, ἱκανώτατα αὐτοῦ πεπειραμένοι; 
τὰ παρόντα οὐδὲν ἡ ἧττον ἐκείνων ἀναγκαῖα ὄντα οὐκ 
ἐπιτρέψετε; καὶ ὃν οὐδὲ ἄρχειν πω καὶ τότε δυνά- 
μένον ἐπὶ τὸν Σερτώριον ἐχειροτονήσατε, τοῦτον ὑπα- 
τευκότα ἤδη ἐπὶ τοὺς καταποντιστὰς οὐκ ἐχπέμψετε; 
ἀλλὰ μήϑ᾽ ὑμεῖς ἄλλως πως ποιήσητε. καὶ σύ. ὦ 
Πομπήιε, πείσϑητι καὶ ἐμοὶ καὶ τῇ πατρίδι. ταύτῃ 
γὰρ γεγέννησαι καὶ ταύτῃ τέϑραψαι᾽ καὶ δεῖ σε τοῖς 
τε συμφέρουσιν αὐτῇ δουλεύειν, καὶ ὑπὲρ αὐτῶν 
μήτε πόνον τινὰ μήτε κίνδυνον ἐξίστασϑαι, ἀλλὰ κἂν 
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ἀποθανεῖν ἀνάγκη σοι γένηται, μὴ τὴν εἰμαρμένην 
ἀναμεῖναι, ἀλλὰ τῷ προστυχόντι ϑανάτῳ χρῆσθαι. 
γελοῖος. ὃὲ δήπουϑέν εἰμι ταῦτα ἐγώ σοι παραινῶν, 
ὅστις ἐν τοσούτοις καὶ τηλικούτοις πολέμοις καὶ τὴν 
ἀνδρείαν καὶ τὴν πρὸς τὴν πατρίδα εὔνοιαν ἐπιδέ- 
δειξαι. πείσϑητι οὖν καὶ ἐμοὶ καὶ τούτοις, μηδὲ ὅτι 
τινὲς φϑονοῦσι φοβηϑῆς, ἀλλὰ καὶ δι᾿ αὐτὸ τοῦτο 
μᾶλλον σπούδασον ὥς γε πρός τὲ τὴν παρὰ τῶν 
πλειόνων φιλέαν καὶ πρὸς τὰ κοινῇ πᾶσιν ἡμῖν συμ- 
φέροντα, καὶ τῶν βασκαινόντων δε καταφρόνει. καὶ 
εἴγε καὶ λυπὴσαί τι αὐτοὺς ἐθέλεις, καὶ διὰ τοῦτο 
ἄρξον, ἵ ἵνα καὶ ἐκείνους ἀνιάσῃς παρὰ γνώμην αὐτῶν 
καὶ ἡγεμονεύσας καὶ εὐδοκιμήσας. καὶ αὐτὸς ἄξιον 

σεαυτοῦ τέλος τοῖς προκατειργασμένοις ἐπαγάγῃς, 
πολλῶν καὶ μεγάλων κακῶν ἡμᾶς ἀπαλλάξας. 

τοιαῦτα δὴ τοῦ Γαβινίου εἰπόντος ὁ Τρεβέλλιος 
ἐπειράϑη μὲν ἀντειπεῖν. ὡς δ᾽ οὐδενὸς λόγου ἔτυχεν, ἱ 
ἠναντιοῦτο τῷ μὴ τὴν ψῆφον δοϑῆναι. ὁ οὖν Γαβί- 
νιος ἀγανακτήσας τὴν μὲν περὶ τοῦ Πομπηίου δια- 
ψήφισιν ἐπέσχεν. ἑτέραν δὲ περὶ αὐτοῦ ἐκείνου ἀν- 
τεσήγε᾽ καὶ ἔδοξεν ἑπτακαίδεκα φυλαῖς ταῖς πρώταις 
χρηματισάσαις ἀδικεῖν τε αὐτὸν καὶ μηκέτι χρῆναι 
δημαρχεῖν. μελλούσης οὖν καὶ τῆς ὀχτωκαιδεκάτης 
τὰ αὐτὰ ψηφιεῖσθαι μόλις ποτὲ ὁ Τρεβέλλιος ἐσιώ- 
πησεν. ἰδὼν δὲ τοῦτο ὁ Ῥώσκιος φϑέγξασϑαι μὲν 
οὐδὲν ἐτόλμησε, τὴν δὲ δὴ χεῖρα ἀνατείνων δύο ἄν- 
δρας ἐκέλευέ σφας ἐλέσϑαι, ὅπως ἔν γε τούτῳ τῆς 
δυναστείας τι τῆς τοῦ Πομπηίου παρατέμοιτο. ταῦτ᾽ 
οὖν αὐτοῦ χειρονομοῦντος ὁ ὅμιλος μέγα καὶ ἀπειλη- 
τικὸν ἀνέκραγεν, ὥστε κόρακά τινα ὑπερπετόμενόν 
σφῶν ἐχπλαγῆναι καὶ πεσεῖν ὥσπερ ἐμβρόντητον. 
γενομένου δὲ τούτου ἐκεῖνος μὲν τὴν ἡσυχίαν οὐ τῇ 
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γλώττῃ ἔτι μόνον ἀλλὰ καὶ τῇ χειρὶ ἤγαγεν, ὁ δὲ δὴ 
Κάτουλος ἄλλως μὲν ἐσιώπα, τοῦ δὲ Γαβινίου προ- 
τρεψαμένου τι αὐτὸν εἰπεῖν. ὅτι τά τε πρῶτα τῆς 
βουλῆς ἦν καὶ ἐδόκει δι᾿ ἐκείνου καὶ τοὺς ἄλλους 
ὁμογνωμονήσειν σφίσι. καὶ γὰρ ἤλπιξεν αὐτόν, ἐξ 
ὧν τοὺς δημάρχους πάσχοντας εἶδε. συνεπαινέσειν, 
λόγου τε ἔτυχεν. ἐπειδὴ καὶ ἠδοῦντο πάντες αὐτὸν 
καὶ ἐτίμων ὡς τὰ συμφέροντά σφισι καὶ λέγοντα ἀεὶ 
καὶ πράττοντα, καὶ ἐδημηγόρησε τοιάδε. 

“ὅτε μὲν ἐς ὑπερβολήν. ὦ Κυιρῖται, πρὸς τὸ 
πλῆϑος ὑμῶν ἐσπούδακα πάντες που σαφῶς ἐπέ- 
στασϑε᾽ τούτου δὲ δὴ οὕτως ἔχοντος ἐμοὶ μὲν ἀναγ- 
καῖόν ἐστι πάντα ἁπλῶς. ἃ γιγνώσκω συμφέρειν τῇ 
πόλει. μετὰ παρρησίας εἰπεῖν, καὶ ὑμῖν προσῆκον 
ἀκοῦσαί τε μεϑ᾽ ἡσυχίας αὐτῶν καὶ μετὰ τοῦτο βου- 
λεύσασϑαι" ϑορυβήσαντες μὲν γὰρ ἴσως τι καὶ χρή- 
όσιμον δυνηϑέντες ἂν μαϑεῖν οὐχὶ λήψεσϑε, πρυσέ- 
χοντες δὲ τοῖς λεγομένοις πάντως τι τῶν συμφερόντων 
ὑμῖν ἀκριβῶς εὑρήσετε. ἐγὼ τοίνυν πρῶτον μὲν καὶ 
μάλιστά φημι δεῖν μηδενὶ ἀνδρὶ τοσαύτας κατὰ τὸ 
ἑξῆς ἀρχὰς ἐπιτρέπειν. τοῦτο γὰρ καὶ ἐν τοῖς νόμοις 
ἀπηγόρευται καὶ τῇ πείρᾳ σφαλερώτατον ὃν πεφώ- 
ραται. οὔτε γὰρ τὸν Μάριον ἄλλο τι ὡς εἰπεῖν του- 
οὔτον ἐποίησεν ἢ ὅτι τοσούτους τε ἐν ὀλιγέστῳ χρόνῳ 
πολέμους ἐνεχειρίσϑη καὶ ὕπατος ἑξάκις ἐν βραχυ- 
τάτῳ ἐγένετο, οὔτε τὸν Σύλλαν ἢ ὅτι τοσούτοις ἐφε- 
ξῆς ἔτεσι τὴν ἀρχὴν τῶν στρατοπέδων ἔσχε καὶ μετὰ 
τοῦτο δικτάτωρ, εἶϑ᾽ ὕπατος ἀπεδείχϑη. οὐ γάρ 
ἐστιν ἐν τῇ τῶν ἀνθρώπων φύσει ψυχήν, μὴ ὅτι 
νέαν, ἀλλὰ καὶ πρεσβυτέραν, ἐν ἐξουσίαις ἐπὶ πολὺν 
χρόνον ἐνδιατρίψασαν τοῖς πατρίοις ἔϑεσιν ἐθέλειν 

ΠΕ ἐμμένειν. καὶ τοῦτο μὲν οὐχ ὡς καὶ κατεγνωκῶς τι 
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τοῦ Πομπηίου λέγω, ἀλλ᾽ ὅτι μήτ᾽ ἄλλως συνενεγ- 
κόν ποτε ὑμῖν φαίνεται μήτε ἐκ τῶν νόμων ἐπιτέ- 
τραπται. καὶ γὰρ εἴτε τιμὴν τοῖς ἀξιουμένοις αὐτοῦ 
φέρει; πᾶσιν αὐτῆς, οἷς γὲ ἐπιβάλλει, προσήκει τυγ- 
χάνειν᾽ τοῦτο γάρ, ἐστιν ἡ δημοκρατία" εἴτε κάματον, 
καὶ τούτου πρὸς τὸ μέρος πάντας μεταλαμβᾶνειν δεῖ" 
τοῦτο γάρ ἐστιν ἡ ἰσομοιρία. ἔτι τοίνυν ἐν μὲν τῷ 
τοιούτῳ πολλούς τε ἐν ταῖς πράξεσιν ἐγγυμνάξεσϑαι 
καὶ ῥαδίαν ὑμῖν τὴν αἵρεσιν τῶν πιστευϑῆναι δυ- 
ναμένων πρὸς πάντα τὰ πρακτέα ἀπὸ τῆς πείρας 
ὑπάρχειν συμβαίνει, ἐκείνως δὲ δὴ πολλὴν τὴν σπά- 
νιν καὶ τῶν ἀσκησόντων τὰ προσήκοντα καὶ τῶν ἐπι- 
τραπησομένων ἀνάγκη πᾶσα γίγνεσϑαι᾽ καὶ διὰ τοῦτό 
γε οὐχ ἥκιστα ἐν τῷ πρὸς τὸν Σερτώριον πολέμῳ 
στρατηγοῦ ἠπορήσατε, ὅτι τὸν πρὸ τούτου χρόνον 
τοῖς αὐτοῖς ἐπὶ πολὺ ἐχρῆσϑε. ὥστ᾽ εἰ καὶ κατὰ τὰ 
ἄλλα πάντα ἄξιός ἐστι Πομπήιος ἐπὶ τοὺς καταπον- 
τιστὰς χειροτονηϑῆναι, ἀλλ᾽ ὅτι γε παρά τε τὰ δια- 

ἐφ 

ὧν 

τεταγμένα ἐν τοῖς νόμοις καὶ παρὰ τὰ διεληλεγμένα . 
ἐν τοῖς ἔργοις αἱρεϑείη ἄν, ἥκιστα καὶ ὑμῖν καὶ 
τούτῳ προσήκει αὐτὸ πραχϑήναι. 

πρῶτον μὲν οὖν τοῦτο καὶ μάλιστα λέγω; δεύτε- 83 
[16] ρον δὲ ἐκεῖνο, ὅτι τεταγμένως ἐκ τῶν νόμων τάς τε 

ἀρχὰς καὶ εν ἡγεμονίας λαμβανόντων καὶ ὑπάτων 
καὶ στρατηγῶν καὶ τῶν ἀντὶ τούτων ἀρχόντων. οὔτ᾽ 
ἄλλως καλῶς ὑμῖν ἔχει παριδόντας αὐτοὺς καινήν 
τινα ἀρχὴν ἐπεσαγαγέσϑαι οὔτε συμφέρει. τένος μὲν 2 
γὰρ ἕνεκα καὶ τοὺς ἐνιαυσίους ἅ ἄρχοντας χειροτονεῖτξ, 
εἴγε μηδὲν αὐτοῖς πρὸς τὰ τοιαῦτα χρήσεσϑε; οὐ γάρ 

που ἵν᾽ ἐν τοῖς περιπορφύροις ἱματίοις περινοστῶ- 
σιν, οὐδ᾽ ἵνα τὸ ὄνομα μόνον τῆς ἀρχῆς περιβεβλη- 
μένοι τοῦ ἔργου αὐτῆς στέρωνται. πῶς δ᾽ οὐχὶ καὶ 5 
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τούτοις καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι τοῖς τι πράττειν τῶν 
πολιτικῶν προαιρουμένοις ἀπεχϑήσεσϑε, ἂν τὰς μὲν 
πατρίους ἀρχὰς καταλύητε καὶ τοῖς ἐκ τῶν νόμων 
χειροτονουμένοις μηδὲν ἐπιτρέπητε, ξένην δέ τινα 
καὶ μηπώποτε γεγενημένην ἡγεμονίαν ἐδιώτῃ προσ- 
τάξητε; εἰ γάρ τοι καὶ παρὰ τὰς ἐπετησίους ἀρχὰς 
ἀνάγκη τις εἴη ἑτέραν ἐλέσϑαι. ἔστι καὶ τούτου πα- 
ράδειγμα ἀρχαῖον, λέγω δὲ τὸν δικτάτωρα. καὶ τοῦ- 
τον μέντοι τοιοῦτον ὄντα οὔτε ἐπὶ πᾶσέ ποτε τοῖς 
πράγμασιν οἱ πατέρες ἡμῶν οὔτε ἐπὶ πλείω χρόνον 
ἑξαμήνου κατεστήσαντο. ὥστ᾽ εἰ μὲν τοιούτου τινὸς 
δεῖσϑε, ἔξεστιν ὑμῖν μήτε παρανομήσασι μήτ᾽ ὀλι- 
γώρως ὑπὲρ τῶν κοινῶν βουλευσαμένοις δικτάτωρα 
εἴτε Πομπήιον εἴτε καὶ ἄλλον τινὰ προχειρέσασϑαι, 
ἐφ᾽ ᾧ μήτε πλείω τοῦ τεταγμένου χρόνου μήτε ἔξω 
τῆς Ἰταλίας ἄρξῃ. οὐ γάρ που ἀγνοεῖτε ὅτι καὶ τοῦτο. 
δεινῶς οἵ πατέρες ἡμῶν ἐφυλάξαντο. καὶ οὐκ ἂν εὑ- 
ρεϑείη δικτάτωρ οὐδεὶς ἄλλοσε, πλὴν ἑνὸς ἐς Σικε- 
λέαν, καὶ ταῦτα μηδὲν πράξαντος, αἵρεϑείς. εἰ δ᾽ 
οὔτε δεῖται ἡ Ἰταλία τοιούτου τινός. οὔτ᾽ ἂν ὑμεῖς 
ὑπομείναιτε ἔτι οὐχ ὅτι τὸ ἔργον τοῦ δικτάτωρος, ἀλλ᾽ 
οὐδὲ τὸ ὄνομα, δῆλον δὲ ἐξ ὧν πρὸς τὸν “Σύλλαν 
ἠγανακτήσατε, πώς ἂν ὀρϑῶς ἔχοι καινὴν ἡγεμονέαν, 
καὶ ταύτην ἐς ἔτη τρία καὶ ἐπὶ πᾶσιν ὡς εἰπεῖν καὶ 
τοῖς ἐν τῇ Ἰταλίᾳ καὶ τοῖς ἔξω πράγμασιν, ἀποδει- 
χϑήναι; ὅσα γὰρ ἐκ τοῦ τοιούτου δεινὰ ταῖς πόλεσι 
συμβαίνει. καὶ ὅσοι διὰ τὰς παρανόμους φιλαρχέας 
τόν τε δῆμον ἡμῶν πολλάκις ἐτάραξαν καὶ αὐτοὶ αὐ- 
τοὺς μυρία κακὰ εἰργάσαντο, πάντες ὁμοίως ἐπί- 
στασϑε. 

ὥστε περὶ μὲν τούτων παύομαι λέγων᾽ τίς γὰρ 
οὐχ οἶδεν ὅτι οὔτ᾽ ἄλλως καλῶς ἔχει οὔτε συμφέρει. 
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ἑνί τινι τὰ πράγματα προστάσσεσϑαι καὶ ἕνα τινὰ 
πάντων τῶν ὑπαρχόντων ἡμῖν ἀγαϑῶν κύριον γίγ- 
νεσϑαι. κἂν τὰ μάλιστα ἄριστός τις ἡ; αἵ τὸ γὰρ 
μεγάλαι τιμαὶ καὶ αἵ ὑπέρογκοι ἐξουσίαι καὶ τοὺς 
τοιούτους ἐπαίρουσι καὶ διαφϑείρουσιν. ἐκεῖνο δὲ 
δὴ σκοπεῖν ὑμᾶς ἀξιῶ, ὅτι οὐδὲ οἷόν τέ ἐστιν ἕνα 
ἄνδρα πάσης τῆς ϑαλάσσης ἐπάρξαι καὶ πάντα τὸν 
πόλεμον τοῦτον ὀρϑὼς διοικῆσαι. δεῖ μὲν γὰρ ὑμᾶς, 
εἴπερ τι τῶν δεόντων ποιήσετε, πανταχῇ ἅμα αὐτοῖς 
πολεμῆσαι; ἵ ἵνα μὴ συνιστάμενοι πρὸς ἀλλήλους, μηδ᾽ 

αὖ τὰς ἀναφυγὰς πρὸς τοὺς οὐ πολεμουμένους ἔχον- 
τες, δύσληπτοι γένωνται. τοῦτο δὲ οὐδένα ἂν τρό- 
πον εἷς τις ἄρξας πρᾶξαι δυνηϑείη᾽ πῶς γὰρ ἂν ὑπὸ 
τὰς αὐτὰς ἡμέρας ἔν τε τῇ Ἰταλία καὶ ἐν τῇ Κιλικίᾳ, 
τῇ τε Αἰγύπτῳ καὶ τῇ Συρία, τῇ τε Ἑλλάδι καὶ τῇ 
Ἰβηρίᾳ, τῷ τε Ἰονίῳ καὶ ταῖς νήσοις πολεμήσειε; 
πολλοὺς μὲν δὴ διὰ τοῦτο καὶ στρατιώτας καὶ στρα- 
τηγοὺς ἐπιστῆναι δεῖ τοῖς πράγμασιν, εἴπερ τι ὄφε- 
λος αὐτῶν ἔσται" εἰ δὲ δή τις ἐκεῖνό φησιν, ὅτι κἂν 
ἑνί τῷ πάντα τὸν πόλεμον ἐπιτρέψητε, πάντως που 
καὶ ναυάρχους καὶ ὑπάρχους πολλοὺς ἕξει, πῶς οὐ 
πολὺ δικαιότερον καὶ συμφορώτερον, ἐγὼ γὰρ ἂν 
εἴποιμι, καὶ τί κωλύει τούτους αὖ τοὺς ὑπάρξειν 
ἐκείνῳ μέλλοντας καὶ προχειρισϑῆναι ὑφ᾽ ὑμῶν ἐπ᾽ 

3 » Ἁ τς 3 Ὁ - νὴ - 

αὐτὸ τοῦτο καὶ τὴν ἡγεμονίαν παρ᾽ ὑμῶν αὐτοτελὴ 
λαβεῖν; οὕτω μὲν γὰρ καὶ φροντιοῦσι τοῦ πολέμου 
μάλλον, ἅτε καὶ ἰδίαν ἕκαστος αὐτῶν μερίδα πεπι- 
στευμένος καὶ ἐς μηδένα ἕτερον τὴν ὑπὲρ αὐτῆς ἀμέ- 
λειαν ἀνενεγκεῖν δυνάμενος, καὶ φιλοτιμήσονται πρὸς 
ἀλλήλους ἀκριβέστερον, ἅτε καὶ αὐτοκρατεῖς ὄντες 
καὶ τὴν δόξαν ὧν ἂν ἐργάσωνται αὐτοὶ χτησόμενοι" 
ἐκείνως δὲ τίνα μὲν ὁμοίως οἴεσϑε ἄλλῳ τῳ ὑποκεί- 

90 
[19] 



φὡ 

ΡΝ 

81 
[20] 

ἐϑ 

182 ΙωΧΧΧΥΙ. ΒΕΞΕΌΝΜ ΡΙΒΑΤΙΟΌΜ. ἃ.υ. 687. 

μᾶῆνον, τίνα δ᾽ ἀπροφασίστως ὁτιοῦν ποιήσειν, μέλ- 
λοντα μὴ ἑαυτῷ ἀλλ᾽ ἑτέρῳ κρατήσειν ; 

ὥσϑ᾽ ὅτι μὲν εἷς οὐδ᾽ ἂν δύναιτο τοσοῦτον ἅμα 
πόλεμον πολεμῆσαι καὶ παρ᾽ αὐτοῦ Γαβινίου ὧμο- 
λόγηται᾽ πολλοὺς γοῦν τῷ χειροτονηϑησομένῳ συνερ- 
γοὺς ἀξιοῖ δοϑῆναι. “λοιπὴ δὲ δὴ σκέψις ἐστὶ πότε- 
ρύν ποτε ἄρχοντας αὐτοὺς ἢ ὑπάρχους καὶ πρὸς τοῦ 
δήμου παντὸς ἐπ᾽ αὐτοκράτορός τινος ἡγεμονίας ῇ 
πρὸς ἐκείνου μόνου ἐφ᾽ ὑπηρεσίᾳ αὐτοῦ πεμφϑῆναι 
δεῖ. οὐκοῦν ὅτι μὲν καὶ νομιμώτερον καὶ πρὸς τἄλλα 
πάντα καὶ πρὸς αὐτοὺς τοὺς λῃστὰς τοὐϑ᾽ ὅπερ ἐγὼ 
λέγω ἐστὶ πᾶς ἄν τις ὑμῶν ὁμολογήσειε. χωρὶς δὲ 
τούτου καὶ ἐκεῖνο ὁρᾶτε οἷόν ἐστι, τὸ πάσας ὑμῶν 
τὰς ἄλλας ἀρχὰς ἐπὶ τῇ τῶν καταποντιστῶν προφά- 
σει καταλυϑῆναι, καὶ μηδεμίαν αὐτῶν μήτε ἐν τῇ 
Ἰταλίᾳ μήτε ἐν τῇ ὑπηκόῳ τὸν χρόνον τοῦτον 

. τῆς δὲ Ἰταλίας ἀντὶ ὑπάτου ἐπὶ τρία ἔτη, 

προσέταξαν αὐτῷ ὑποστρατήγους τε πεντεκαίδεκα 
καὶ τὰς ναῦς ἁπάσας, τά τὲ χρήματα καὶ τὰ στρα- 
τεύματα ὅσα ἂν ἐθελήσῃ λαβεῖν ἐψηφίσαντο. καὶ 
ἐκεῖνά τὲ ἡ γερουσία καὶ ἄκουσα ἐπεκύρωσε, καὶ 
τἄλλα ὅσα πρόσφορα ἐς αὐτὰ εἶναι ἑκάστοτε ἐγίγ- 
νωκεν, ἄλλως τε καὶ ἐπειδὴ τοῦ Πίσωνος μὴ ἐπι- 

87, 1. .«.. τῆς δὲ Ἰταλίας] ΧιρΒΠπα5. Ρ. ὅ: Κάτλου δέ 
τινος τῶν ἀρίστων ἀνδρῶν εἰρηκότος πρὸς τὸν δῆμον “ ἐὰν ἐπὶ 
ταῦτα ἐκπεμφϑεὶς σφαλῇ, οἷα ἔν γε ἀγῶσι πολλοῖς καὶ τούτοις 
ϑαλαττίοις φιλεῖ γέίνεσϑαι, τένα ἀντ᾽ αὐτοῦ πρὸς τὰ ἀναγκαιό- 
τεραὰ εὑρήσετε" ὃ ὅμιλος σύμπας ὥσπερ ἀπὸ συγκειμένου τινὸς 
ἀνεβόησεν εἰπὼν “ σέ". καὶ οὕτω Πομπήιος τὴν ἡγεμονίαν τῆς 
ϑαλάττης τῶν τε νήσων καὶ τῆς ἠπείρου ἐς τετρακοσίους στα- 
δίους ἀπὸ τῆς ϑαλάσσης ἄνω εἰλήφει. ἘΠῚ ᾿ἰϑάθπι ἔετε νϑγοὶβ 
Μ νυ. δῦ2, 
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τρέψαντος τοῖς ὑπάρχοις καταλόγους ἐν τῇ Γαλατίᾳ 

τῇ Ναρβωνησίᾳ, ἧς ἦρχε, ποιήσασϑαι δεινοῖς ὁ ὅμι- 
λος ἠγανάκτησε, καὶ εὐϑύς τὰ ἂν αὐτὸν ἐκ τῆς ἀρ- 
χῆς ἐξήλασαν, εἰ μὴ ὁ Πομπήιος παρῃτήσατο. παρα- 
σχευασάμενος οὖν ὡς τό τὲ πρᾶγμα καὶ τὸ φρόνημα 
αὐτοῦ ἀπήτει. πᾶσαν ἅμα τὴν ϑάλασσαν, ὅσην οἵ 
καταποντισταὶ ἐλύπουν, τὰ μὲν αὐτὸς τὰ δὲ καὶ διὰ 
τῶν ὑποστρατήγων περιέπλευσε, καὶ τὰ πλείω αὐτῆς 
αὐτοετὲς ἡμέρωσε. πολλῇ μὲν γὰρ καὶ τῇ παρασκευῇ 
τῇ τὲ τοῦ ναυτικοῦ καὶ τῇ τῶν ὁπλιτῶν ἐχρῆτο, ὥστε 
καὶ ἐν τῇ ϑαλάσσῃ καὶ ἐν τῇ γῇ ἀνυπόστατος εἶναι. 
πολλῇ δὲ καὶ τῇ φιλανθρωπίᾳ τῇ πρὸς τοὺς ὁμολο- 
γοῦντάς οἷ, ὥστε καὶ ἀπὸ τοῦ τοιούτου παμπόλλους 
προσποιήσασθαι οἵ γὰρ ἄνϑρωποι ταῖς τε δυνάμε- 
σιν ἡττώμενοι καὶ τῆς χρηστότητος αὐτοῦ πειρώμε- 
νοι προϑυμότατα αὐτῷ ̓ προσεχώρουν. τά τε γὰρ. ἄλλα 
αὐτῶν ἐπεμελεῖτο, καὶ ὅπως μηδ᾽ αὐϑίς ποτὲ ἐς ἀ ἀνάγ- 
κην πονηρῶν ἔργων ὑπὸ πενίας ἀφίκωνται, καὶ χώ- 
ρας σφίσιν ὅσας ἐρήμους ἑώρα, καὶ πόλεις ὅσαι ἐποί- 
κῶν ἐδέοντο, ἐδίδου. καὶ ἄλλαι τε ἐκ τούτου συνῳ- 
κίσϑησαν καὶ ἡ Πομπηιόπολις ἐπικληϑεῖσα᾽ ἔστι δὲ 
ἐν τῇ Κιλικίᾳ τῇ παραϑαλασσίᾳ καὶ ἐπεπόρϑητο ὑπὸ 
τοῦ Τιγράνου, Σόλοι πρότερον ὠνομασμένη. 

ἐπὶ μὲν δὴ τοῦ ᾿Ακιλίου τοῦ τε Πίσωνος ταῦτά 
τε οὕτως ἐγένετο, καὶ κατὰ τῶν δεκασμοῦ περὶ τὰς 
ἀρχὰς ἁλισκομένων ἐνομοϑετήϑη πρὸς αὐτῶν τῶν 
ὑπάτων μήτ᾽ ἄρχειν μήτε βουλεύειν σφὼν μηδένα, 
ἀλλὰ καὶ χρήματα προσοφλισκάνειν. ἐπειδὴ γὰρ ἤ 
τε τῶν δημάρχων δυναστεία ἐς τὸ ἀρχαῖον ἐπανελη- 
λύϑει, καὶ πολλοὶ τῶν ὑπὸ τῶν τιμητῶν διαγεγραμ- 
μένων ἀναλαβεῖν τὴν πρότερον βουλείαν ἐσπούδα- 
ξον, συστάσεις καὶ παρακελευσμοὶ παμπληϑεῖς ἐφ᾽ 
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ἁπάσαις ταῖς ἀρχαῖς ἐγίγνοντο. ἔπραξαν ὃὲ τοῦὔϑ᾽ 
οἱ ὕπατοι οὐχ ὅτι καὶ ἤχϑοντο τῷ πράγματι; αὐτοὶ 
γὰρ διασπουδάσαντες ἀπεδείχϑησαν, καὶ ὃ γε Πίσων 
καὶ γραφεὶς ἐπὶ τούτῳ καὶ πρὸς ἑνὸς καὶ πρὸς ἑτέ- 
ρου τινὸς ἐξεπρίατο τὸ μὴ κατηγορηϑῆναι, ἀλλ᾽ ὅτι 

ἠναγκάσϑησαν ὑπὸ τῆς γερουσίας. αἴτιον δὲ ὅτι 
Γάιός τις Κορνήλιος δημαρχῶν πικρότατα ἐπιτίμια 
τάξαι κατ᾽ αὐτῶν ἐπεχείρησε καὶ αὐτὰ καὶ ὁ ὄμιλος 
ἡρεῖτο. ἡ γὰρ βουλὴ συνιδοῦσα ὅτι τὸ μὲν ὑπερβάλ- 
λον τῶν τιμωρημάτων ἐν μὲν ταῖς ἀπειλαῖς ἔκπληξίν 
τινα ἔχει, οὔτε δὲ τοὺς κατηγορήσοντας οὔτε τοὺς 
καταψηφιουμένους τῶν ὑπαιτίων, ἅτε καὶ ἀνηκέστων 
αὐτῶν ὄντων, ῥαδίως εὑρίσκει, τὸ δὲ δὴ μέτριον ἔς 
τε τὰς κατηγορίας συχνοὺς προάγει καὶ τὰς καταψη- 
φέσεις οὐκ ἀποτρέπει. μεταρρυϑμέσαι πῃ τὴν ἐσήγη- 
σιν αὐτοὺ καὶ τοῖς ὑπάτοις νομοϑετῆσαι αὐτὴν ἐκέ- 

9 λευσεν. ἐπεὶ δὲ αἵ τε ἀρχαιρεσίαι προεπηγγελμέναι 
ἦσαν, καὶ κατὰ τοῦτ᾽ οὐδὲν προνομοϑετηϑῆναι πρὸ 
αὐτῶν ἐξῆν. καὶ οἵ σπουδαρχιώντες πολλὰ καὶ κακὰ 
ἐν τῷ διακένῳ χρόνῳ τούτῳ ἐποίουν, ὥστε καὶ σφα- 
γὰς γίγνεσθαι, τόν τε νόμον ἐψηφίσαντο καὶ πρὸ 
ἐκείνων ἐσενεχϑῆναι καὶ φρουρὰν τοῖς ὑπάτοις δὸο- 
ϑῆναι. ἀγανακτήσας οὖν ἐπὶ τούτοις ὃ Κορνήλιος 
γνώμην ἐποιήσατο μὴ ἐξεῖναι τοῖς βουλευταῖς μήτε 
ἀῤχήν τινι ἔξω τῶν νόμων αἰτήσαντι διδόναι μήτ᾽ 
ἄλλο μηδὲν τῶν τῷ δήμῳ προσηκόντων ψηφίξεσϑαι" 
τοῦτο γὰρ ἐνενομοϑέτητο μὲν ἐκ τοῦ πάνυ ἀρχαίου. 
οὐ μέντοι καὶ τῷ ἔργῳ ἐτηρεῖτο. ϑορύβου τε ἐπ᾽ 
αὐτῷ πολλοῦ δυμβάντος. καὶ γὰρ ἀντέπρασσον τῶν 
τε ἄλλων τῶν ἐκ τῆς γερουσίας συχνοὶ καὶ ὁ Πίσων, 
τάς τε ῥάβδους αὐτοῦ ὁ ὄχλος συνέτριψε καὶ αὐτὸν 

διασπάσασϑαι ἐπεχείρησεν. ἰδὼν οὖν τὴν ὁρμὴν αὐὖ- 
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τῶν ὁ Κορνήλιος τότε μέν. πρὶν ἐπιψηφίσαι τι, δια- 
φῆκε τὸν σύλλογον, ὕστερον δὲ προσέγραψε τῷ νόμῳ 
τήν τὲ βουλὴν πάντως περὶ αὐτῶν προβουλεύειν καὶ 
τὸν δῆμον ἐπάναγκες ἐπικυροῦν τὸ προβούλευμα. καὶ 40 
οὕτως ἐκεῖνόν τε διενομοϑέτησε καὶ ἕτερον τοιόνδε. [29] 
οἵ στρατηγοὶ πάντες τὰ δίκαια καϑ᾽ ἃ δικάσειν ἔμελ- 
λον, αὐτοὶ συγγράφοντες ἐξετέϑεσαν᾽ οὐ γάρ πω 
πάντα τὰ δικαιώματα τὰ περὶ τὰ συμβόλαια διετέ- 
ταχκτο. ἐπεὶ οὖν οὔτε ἐσάπαξ τοῦτ᾽ ἐποίουν οὔτε τὰ : 
γραφέντα ἐτήρουν, ἀλλὰ πολλάκις αὐτὰ μετέγραφον 
καὶ συχνὰ ἐν τούτῳ πρὸς χάριν ἢ καὶ κατ᾽ ἔχϑραν 
τινῶν, ὥσπερ εἰκός, ἐγίγνετο, ἐσηγήσατο κατ᾽ ἀρχάς 
τε εὐϑὺς αὐτοὺς τὰ δίκαια οἷς χρήσονται προλέγειν, 
καὶ μηδὲν ἀπ᾿ αὐτῶν παρατρέπειν. τό τε σύμπαν 
οὕτως ἐπιμελὲς τοῖς Ρωμαίοις κατὰ τὸν χρόνον ἐκεῖ- 
νον τὸ μηδὲν δωροδοκεῖσϑαι ἐγένετο ὥστε πρὸς τῷ 
τοὺς ἐλεγχομένους κολάξειν καὶ τοὺς κατηγοροῦντας 
αὐτῶν ἐτίμων. τοῦ γοῦν Κόττου τοῦ Μάρκου τὸν. 
μὲν ταμίαν Πούπλιον Ὄππιον ἐπί τε δώροις καὶ ἐπὶ 
ὑποψίᾳ ἐπιβουλῆς ἀποπέμψαντος, αὐτοῦ δὲ πολλὰ 4 
ἐκ τῆς Βιϑυνίας χρηματισαμένου, Γάιον Κάρβωνα 
τὸν κατηγορήσαντα αὐτοῦ τιμαῖς ὑπατικαῖς, καίπερ 
δεδημαρχηκότα μόνον, ἐσέμνυναν. καὶ οὗτος μὲν τῆς 
τε Βιϑυνίας καὶ αὐτὸς ὕστερον ἄρξας, καὶ μετριώτε- 
θον οὐδὲν τοῦ Κόττου πλημμελήσας, ἀντικατηγορήϑη 
ὑπὸ τοῦ υἱέος αὐτοῦ καὶ ἀνϑεάλω᾽ πολλῷ γάρ που 
ῥᾷον ἄλλοις ἐπιτιμῶσί τινες ἢ ἑαυτοῖς παραινοῦσι, 
καὶ προχειρότατά γε ἐφ᾽ οἷς τιμωρίας ἀξίους τοὺς 
πέλας εἶναι νομίζουσιν αὐτοὶ ποιοῦσιν, ὥστε μηδε- 
μέαν πίστιν ἐξ ὧν ἑτέροις ἐγκαλοῦσιν, ὅτι καὶ με- 
σοῦσιν αὐτά, λαμβάνειν᾽ Λούκιος δὲ δὴ Δούκουλ- 4ἱ 
λος τὴν μὲν στρατηγίαν τὴν οἴκοι διῆρξε, τῆς δὲ δὴ [53 
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Σαρδοῦς ἄρξαι μετ᾽ αὐτὴν λαχὼν οὐκ ἠθέλησε. μι- 
σήσας τὸ πρᾶγμα διὰ τοὺς πολλοὺς τοὺς οὐδὲν ὑγιὲς 
ἐν τοῖς ἔϑνεσι δρώντας. ὅτι γὰρ ἐπιεικὴς ἦν ἵκα- 

,) νώτατα διέδειξε᾽ τοῦ γὰρ ᾿Ακιλίου συντριβῆναι τὸν 
δίφρον αὐτοῦ, ἐφ᾽ οὗ ἐδίκαξε, κελεύσαντος, ὅτι πα- 
ριόντα ποτὲ αὐτὸν ἰδὼν οὐκ ἐξανέστη, οὔτ᾽ ὀργῇ 
ἐχρήσατο καὶ ὀρϑοστάδην μετὰ τοῦτο καὶ αὐτὸς καὶ 
οὗ συνάρχοντες αὐτοῦ δι᾿ ἐκεῖνον διεδίκασαν. 

42 ἐσήνεγκε μὲν οὖν καὶ ὁ Ῥώσκιος νόμον, ἐσήνεγκε 
[25] δὲ χαὶ ὁ Γάιος, ὃ Μάλλιος, ὅτε ἐδημάρχησεν. ἀλλ᾽ 

ἐκεῖνος μέν, τὰς γὰρ τῶν ἱππέων τὰς ἐν τοῖς ϑεά- 
τροις ἔδρας ἀκριβῶς ἀπὸ τῶν ἄλλων ἀφώρισε. καὶ 

2 ἔπαινον ἐπ᾽ αὐτῷ ἔλαβεν, ὁ δὲ δὴ Μάλλιος καὶ δί- 
κην ὀλίγου ὑπέσχε᾽ τῷ γὰρ ἔϑνει τῷ τῶν ἀπελευδέ- 

ρῶν ἔν τε τῇ ἐσχάτῃ τοῦ ἔτους ἡμέρᾳ καὶ πρὸς ἑσπέ- 
ραν, παρασκευάσας τινὰς ἐκ τοῦ ὁμίλου, ψηφίσασϑαι 

8 μετὰ τῶν ἐξελευϑερωσάντων σφὰς ἔδωκεν. ἐπεὶ δὲ 
κα, ἥ βουλὴ εὐδὺς τῇ ὑστεραίᾳ, ἐν αὐτῇ τῇ νουμηνίᾳ 

ἐν ἡ “Δούκιός τε Τούλλιος καὶ «Αἰμίλιος “έπιδος ὑπα- 

τεύειν ἤρξαντο, τὸν νόμον αὐτοῦ ἀπεψηφίσατο, φο- 
βηϑείς. ἐπειδὴ τὸ πλῆϑος δεινὼς ἠγανάκτει. τὰ μὲν 
πρῶτα ἔς τε τὸν Κράσσον καὶ ἐς ἄλλους τινὰς τὴν 

. γνώμην ἀνῆγεν, ὡς δ᾽ οὐδεὶς ἐπίστευέν οἷ, τὸν Πομ- 
πήιον καὶ ἄκων ἐκολάκευσεν. ἄλλως τε καὶ ὅτι τὸν 

Γαβίνιον πλεῖστον παρ᾽ αὐτῷ δυνάμενον ἤσϑετο᾽ 
τόν τε γὰρ τοῦ Τιγράνου καὶ τὸν τοῦ Μιϑριδάτου 
πόλεμον, τήν τε Βιϑυνίαν καὶ τὴν Κιλικίαν ἅμα ἀρ- 

48 χὴν αὐτῷ προσέταξεν. ἀγανάκτησις μὲν γὰρ καὶ ἀν- 
[26] τιλογίέα καὶ τότε παρὰ τῶν δυνατῶν, διά τε τἄλλα 

καὶ διότι ὃ τε Μάρκιος καὶ ὁ ̓Δκίλιος πρὶν τὸν χρό- 
2 νὸν σφίσι τῆς ἀρχῆς ἐξήκειν κατελύοντο, ἐγένετο ὁ 

δὲ ὅμιλος, καίτοι μικρὸν ἔμπροσϑεν τοὺς ἄνδρας τοὺς 
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καταστήσοντας τὰ ἑαλωκότα. ὡς καὶ διαπεπολεμη- 
κὼς ἐξ ὧν σφισιν ὁ Δούκουλλος ἐπεστάλκει, πέμψας, 
ὅμως ἐψηφίσατο αὐτά, ἐναγόντων σφᾶς ἐς τὰ μά- 
λιστα τοῦ τε Καίσαρος καὶ τοῦ Κικέρωνος τοῦ Μάρ- 
κου. οὗτοι γὰρ αὐτοῖς συνηγωνίσαντο οὐχ ὅτι καὶ 
συμφέρειν αὐτὰ τῇ πόλει ἐνόμιξον, οὐδ᾽ ὅτι τῷ Πομ- 
πηίῳ χαρέσασϑαι ἤϑελον᾽ ἀλλ᾽ ἐπειδὴ καὶ ὡς γενή- 
σεσϑαι ἔμελλε, Καῖσαρ μὲν τόν τε ὄχλον ἅμα ἐθερά- 
πευσεν, ἅτε καὶ ὁ ὁρῶν ὅσῳ τῆς βουλῆς ἐπικρατέστεροι 
ἧσαν, καὶ ἑαυτῷ τό τι τῶν ὁμοέων ψηφισϑῆναί ποτὲ 
παρεσκεύασε, κἀν τούτῳ καὶ τὸν Πομπήιον καὶ ἐπι- 
φϑονώτερον καὶ ἐπαχϑέστερον ἐκ τῶν διδομένων οἵ 
ποιῆσαι, ὅπως σφίσι πρὸς κόρου ϑᾶσσον γένηται, 
ἠϑέλησε, Κικέρων δὲ τήν τε πολιτείαν ἄγειν ἠξίου, 
καὶ ἐνεδείκνυτο καὶ τῷ πλήϑει καὶ τοῖς δυνατοῖς ὅτι, 

ὁποτέροις ἄν σφων πρόσϑηται, πάντως αὐτοὺς ἐπαυ- 
ξήσει. ἐπημφοτέριξέ τε γάρ. καὶ ποτὲ μὲν τὰ τού- 
τῶν ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ τὰ ἐκείνων. ἵν᾽ ὑπ᾽ ἀμφοτέρων 
σπουδάξηται, ἔπραττε. τοὺς γοῦν βελτίους πρότερον 
προαιρεῖσθαι λέγων. καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἀγορανομῆ- 
σαι μᾶλλον ἢ δημαρχῆσαι ἐθελήσας, τότε πρὸς τοὺς 
συρφετώδεις μετέστη. καὶ μετὰ τοῦτο δίκης τέ τινος 44 
τῷ Μαλλέῳ πρὸς τῶν δυνατῶν παρασκευασϑείσης, ἀξ 

χαὶ ἐκείνου χρόνον τινὰ ἐμποιῆσαι αὐτῇ σπουδάξον- 
τος, τά τε ἄλλα κατ᾽ αὐτοῦ ἔπραττε, καὶ μόλις αὖὐ- 
τόν, ἐστρατήγει γὰρ καὶ τὴν ἡγεμονίαν τοῦ δικαστη- 
ρίου εἶχεν, ἐς τὴν ὑστεραίαν ἀνεβάλετο, πρόφασιν 
ἐπ᾿ ἐξόδῳ τὸ ἔτος εἶναι ποιησάμενος. κἀν τούτῳ 
δυσχεράναντος τοῦ ὁμίλου ἐσῆλϑέ τε ἐς τὸν σύλλο- 
γον αὐτῶν. ἀναγκασϑεὶς δῆϑεν ὑπὸ τῶν δημάρχων, 
καὶ κατά τε τῆς βουλῆς κατέδραμε καὶ συναγορεύ- 
σειν τῷ Μαλλίῳ ὑπέσχετο. καὶ ὁ μὲν ἐκ τούτου τά 
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τε ἄλλα κακῶς ἤκουε καὶ αὐτόμολος ὠνομάξετο, τά- 
ρᾶχος δέ τις εὐθὺς ἐπιγενόμενος ἐκώλυσε τὸ δικα- 

4 στήριον συναχϑῆναι. Πούπλιός τε γὰρ Παῖτος καὶ 
Κορνήλιος Σύλλας. ἀδελφιδοῦς ἐκείνου τοῦ πάνυ 
Σύλλου, ὕπατοί τε ἀποδειχϑέντες καὶ δεκασμοῦ ἁλόν- 
τες ἐπεβούλευσαν τοὺς κατηγορήσαντας σφων Κότ- 
ταν τὲ καὶ Τορκουᾶτον Δουκίους, ἄλλως τε καὶ ἐπειδὴ 

4 αὐτοὶ ἀνθῃρέϑησαν, ἀποκτεῖναι. καὶ παρεσκευάσϑη- 

σαν μὲν ἄλλοι τε καὶ Γναῖος Πίσων καὶ Δούκιος Κα- 
τιλένας ἀνὴρ ϑρασύτατος, ἠτήκει δὲ καὶ αὐτὸς τὴν 
"ἀρχήν, καὶ διὰ τοῦτο ὀργὴν ἐποιεῖτο, οὐ μέντοι καὶ 
ἠδυνήϑησαν τι δρᾶσαι. διὰ τὸ τήν τὲ ἐπιβουλὴν προ- 
μηνυϑῆναι καὶ φρουρὰν τῷ τὲ Κόττᾳ καὶ τῷ Τορ- 

5 χουάτῳ παρὰ τῆς βουλῆς δοϑῆναι᾽ ὥστε κἂν δόγμα τι 
κατ᾽ αὐτῶν γενέσϑαι, εἰ μὴ δήμαρχός τις ἠναντιώθη. 
ἐπεὶ δ᾽ οὖν καὶ ὡς ὁ Πίσων ἐθρασύνετο, ἐφοβήϑη 
τὲ ἡ γερουσία μή τι συνταράξῃ, καὶ εὐϑὺς αὐτὸν ἐς 
Ἰβηρίαν, πρόφασιν ὡς καὶ ἐ ἐπ᾽ ἀρχήν τινα, ἔπεμψε. 

καὶ ὁ μὲν ἐνταῦϑα ὑπὸ τῶν ἐπιχωρίων, ἀδική- 
45 δας τι αὐτούς, ἐσφάγη᾽ Πομπήιος ὃὲ τὸ μὲν πρώ- 

[38] τὸν ὡς καὶ ἐπὶ τὴν Κρήτην τόν τε Μέτελλον πλευ- 
σύμενος ἡτοιμάξετο, μαϑὼν δὲ τὰ δεδογμένα προσ- 
ἐποιεῖτο μὲν ἄχϑεσθαι ὡς καὶ πρότερον, καὶ τοῖς 
ἀντιστασιώταις ὡς καὶ πράγματα ἀεί ποτε αὐτῷ, τοῦ 

2) καὶ πταῖσαί τι. παρέχουσιν ἐπεκάλει, ἀσμεναίτατα 
δὲ αὐτὰ ἀναδεξάμενος Κρήτην μὲν ἢ τἄλλα τὰ ἐν τῇ 
ϑαλάσσῃ,. εἴ πού τι ἀδιοέκητον κατελέλειπτο, παρ᾽ 
οὐδὲν ἔτ᾽ ἤγαγε, πρὸς δὲ δὴ τὸν τῶν βαρβάρων πό- 

44,2, 6. αὐτόμολος] ὅτι Καῖσαρ μὲν τὸν δῆμον ἐξ ἀρχῆς 
ἐθεράπευε, Κικέρων δὲ ἐπημφοτέριξε τὰ πολλά" καὶ ποτὲ μὲν 
τῷ δήμῳ, ποτὲ δὲ τῇ γερουσίᾳ προσετίϑετο" καὶ διὰ τοῦτο 
αὐτόμολος ὠνομάξετο. ΜΡ. 582. 
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λεμον παρεσκευάξετο. κἀν τούτῳ βουληϑεὶς τῆς τοῦ 

Μιϑριδάτου διανοίας πειρᾶσϑαι, πέμπει τὸν Μητρο- 
φάνη φιλίους αὐτῷ λόγους φέροντα. καὶ ὃς τότε μὲν 
ἐν ὀλιγωρίᾳ αὐτὸν ἐποιήσατο, τοῦ γὰρ ᾿ἀρσάκου τοῦ 
τῶν Πάρϑων βασιλέως ἀποθανόντος ἐν τῷ χρόνω 
τούτῳ Φραάτην τὸν διάδοχον αὐτοῦ προσεδόκησεν 
οἰκειώσεσϑαι, ἐπεὶ δ᾽ ὁ Πομπήιος τὴν φιλίαν τῷ 
Φραάτῃ διὰ ταχέων ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς προσυνέϑετο καὶ 
ἐς τὴν ᾿Δρμενίαν αὐτὸν τὴν τοῦ Τιγράνου προεμ- 
βαλεῖν ἀνέπεισε, πυϑόμενος τοῦτο κατέδεισε, καὶ 
πρεσβευσάμενος εὐϑὺς σύμβασιν ἔπραττε. κελεύσαν- 
τος δὲ αὐτῷ τοῦ Πομπηίου τά τε ὅπλα καταϑέσϑαι 
καὶ τοὺς αὐτομόλους ἐκδοῦναι οὐκ ἔσχε καιρὸν βου- 
λεύσασϑαι᾽ ἀκούσαντες γὰρ ταῦτα οἵ ἐν τῷ στρατο- 
πέδῳ αὐτοῦ ὄντες. καὶ φοβηϑέντες οἵ τε αὐτόμολοι, 
πολλοὶ δὲ ἦσαν, μὴ ἐχδοϑῶσι, καὶ οἵ βάρβαροι μὴ 
ἄνευ ἐκείνων πολεμεῖν ἀναγκασϑῶσιν., ἐθορυβήϑη- 
σαν. κἂν ἐξειργάσαντό τι τὸν Μιϑριδάτην, εἰ μὴ 
ψευσάμενος ὅτι οὐκ ἐπὶ σπονδαῖς ἀλλ᾽ ἐπὶ κατασκοπῇ 
τῆς τῶν Ῥωμαίων παρασκευῆς τοὺς πρέσβεις ἔπεμψε, 
μόλις αὐτοὺς κατέσχεν. 

ὁ οὖν Πομπήιος ἐπειδὴ πολεμητέα οἵ ἔγνω εἶναι, 48 
τά τε ἄλλα παρεσκευάσατο καὶ τοὺς Οὐαλεριξίους [39] 
προσκατελέξατο. καὶ αὐτῷ ἐν τῇ Γαλατίᾳ ἤδη ὄντι 
ὁ Λούκουλλος ἀπαντήσας διαπεπολεμῆσϑαί τε πάντα 
ἔφη καὶ μηδὲν ἔτι στρατείας δεῖσθαι, καὶ διὰ τοῦτο 
καὶ τοὺς ἄνδρας τοὺς ὑπὸ τῆς βουλῆς πρὸς τὴν διοί- 
κησιν αὐτῶν πεμῳφϑέντας ἤδη παρεῖναι. ὡς δ᾽ οὐκ 1 
ἐπείσϑη ἐπαναχωρῆσαι,. πρὸς λοιδορίας ἐτράπετο, τά 
τε ἄλλα καὶ πολυπράγμονα καὶ φιλοπόλεμον καὶ φι- 

λαρχοῦντα αὐτὸν ἀποκαλῶν. ὁ οὖν Πομπήιος βραχὺ 
αὐτοῦ φροντίσας ἀπεῖπε μηδένα ἔτ᾽ αὐτῷ πειϑαρ- 
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χῆσαι, καὶ ἐπὶ τὸν Μιϑριδάτην ἠπείχϑη, σπουδὴν 
ἔχων ὅτι τάχιστά οὗ συμμίξαι. 

καὶ ὃς τέως μὲν ἔφευγε, ταῖς γὰρ δυνάμεσιν 
ἠλαττοῦτο, καὶ τήν τε ἐν ποσὶν ἀεὶ ἔκειρε, καὶ 
ἐπλάνα τε αὐτὸν ἅμα καὶ ἐπιδεῖσϑαι τῶν ἐπιτηδείων 
ἐποέει᾽ ἐπεὶ δὲ ἐκεῖνος ἐς τὴν ̓ Δρμενίαν διά τε τοῦτο 
καὶ ὡς ἐρήμην αὐτὴν αἱρήσων ἐνέβαλεν, οὕτω δὴ 
δείσας μὴ προκαταληφϑῇ ἦλϑέ τε ἐς αὐτήν, καὶ λό- 
φον ἀντικαταλαβὼν ὀχυρὸν τῷ μὲν παντὶ στρατῷ 
ἡσύχαξεν, ἐλπίξων τοὺς ἹΡωμαίους ἀπορίᾳ τῶν τρο- 
φῶν ἐκτρυχώσειν, αὐτὸς γὰρ ἅτε ἐν ὑπηκόῳ χῶὥῶρα 
πολλαχόϑεν αὐτῶν εὐπόρει, τῶν δὲ δὴ ἱππέων ἀεί 
τινας ἐς τὸ πεδίον ψιλὸν ὃν καταπέμπων τούς τε 
προστυγχάνοντάς σφισιν ἐκάκου, καὶ ἐξαυτομολοῦν- 
τας "ἐπὶ τούτῳ συχνοὺς ἐδέχετο. ὁ οὖν Πομπήιος ἐν- 
ταῦϑα μὲν οὐκ ἐθάρσησεν αὐτοῖς συμβαλεῖν, μετα- 
στρατοπεδευσάμενος δὲ ἑτέρωσε, ὅϑεν ὑλώδους τοῦ 
πέριξ χωρίου ὔῦντος ἧττον ὑπό τε τοῦ ἱππικοῦ καὶ 
ὑπὸ τοῦ τοξικοῦ τοῦ τῶν ἐναντίων λυπηϑήσεσϑαι 
ἔμελλεν, ἐλόχισεν ἣ καιρὸς ἦν, καὶ ὀλίγοις τισὶν ἐκ 
τοῦ πρυφανοῦς τῷ στρατοπέδῳ τῶν βαρβάρων προσ- 

μίξας ἐτάραξέ τε αὐτούς, καὶ ὑ ὑπαγαγὼν ἐς ὁ 0 , ἐβούλετο 

πολλοὺς ἀπέκτεινε. ϑαρσήσας. τε ἐκ τούτου καὶ κατὰ 
τὴν χώραν ἄλλους ἄλλῃ ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια ἔπεμπεν. 

ὃ οὖν Μιϑριδάτης, ἐπειδὴ ταῦτά τε ἀσφαλῶς 
ἐπορίζετο, καὶ τὴν ᾿Αναΐτιν χώραν τῆς τὲ ““ρμενίας 
οὖσαν καὶ ϑεῷ τινι ἐπωνύμῳ ἀνακειμένην διά τινῶν 
ἐχειρώσατο, κἀκ τούτου καὶ ἄλλοι συχνοὶ πρὸς αὐτὸν 
ἀπέκλινον. καὶ αὐτῷ καὶ οἵ τοῦ Μαρκίου στρατιῶ- 
ται προσεγένοντο, ἐφοβήϑη καὶ οὐκέτι κατὰ χώραν 
ἔμεινεν, ἀλλ᾽ αὐτίκα τε τῆς νυκτὸς ἄρας ἔλαϑε. καὶ 
μετὰ ταῦτα νυκτοπορῶν ἐς τὴν τοῦ Τιγράνου ᾿άρμε- 
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νίαν προῇει. καί οἵ ὃ Πομπήιος ἐπηκολούϑει μὲν 
ἐπιϑυμῶν διὰ μάχης ἐλθεῖν, οὐ μέντοι καὶ πρότερον 
οὔτε μεϑ᾽ ἡμέραν, οὐ γὰρ ἐξήεσαν ἐκ τοῦ στρατοπέ- 
δου. οὔτε νύχτωρ ἐτόλμησε τοῦτο ποιῆσαι. τὴν γὰρ 
ἀγνωσίαν τῶν χωρέων ἐδεδέει, πρέν σφας πρὸς τῇ 
μεϑορία γενέσθαι τότε γὰρ εἰδὼς αὐτοὺς διαφεύ- 
γειν μέλλοντας ἠναγκάσϑη νυκτομαχῆσαι. γνοὺς οὖν 
τοῦτο προαπῆρε, μεσημβριάξοντας τοὺς βαρβάρους 
λαϑών, ἡ πορεύεσϑαι ἔμελλον᾽ καὶ ἐντυχών τινι χω- 
ρέῳ κοίλῳ μεταξὺ γηλύφων τινῶν ὄντι, ἐνταῦϑα τό 
τε στράτευμα ἐπὶ τὰ μετέωρα ἀνεβίβασε καὶ τοὺς 
πολεμίους ὑπέμεινεν. ἐπειδή τε ἐκεῖνοι μετά τε 
ἀδείας καὶ ἄνευ προφυλακῆς, ἅτε μήτ᾽ ἔμπροσϑεν 
δεινόν τι πεπονθότες καὶ τότε ἐς τὸ ἀσφαλὲς ἤδη 
προχωροῦντες, ὥστε μηδὲ ἐφέψεσϑαί σφισιν ἔτι τοὺς 
Ῥωμαίους ἐλπίξειν, ἐς τὸ κοῖλον ἐσῆλθον, ἐπέϑετο 
αὐτοῖς ἐν τῷ σκότῳ᾽ οὔτε γὰρ ἄλλο τι φῶς εἶχον, 
οὔτε ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τι ἔλαμπεν. 

ἐγένετο δὲ ἡ μάχη τοιάδε. πρῶτον μὲν οἵ σαλ- 
πικταὶ πάντες ἅμα τὸ πολεμικὸν ἀπὸ. συνθήματος 
ἐβόησαν. ἔπειτα δὲ οἵ τε στρατιῶται καὶ ὁ λοιπὸς 
ὄχλος πᾶς ἐπηλάλαξε, καὶ οἵ μὲν τὰ δόρατα πρὸς τὰς 
ἀσπίδας οἱ δὲ καὶ λίϑους πρὸς τὰ χαλκᾶ σκεύη προσ- 
ἑπέχρουσαν. καί σφῶν τὴν ἠχὴν τὰ ὄρη ἔγκοιλα ὄντα 
καὶ ὑπεδέξατο καὶ ἀνταπέδωκε φρικωδεστάτην, ὥστε 
τοὺς βαρβάρους ἐξαπιναίως ἔν τὲ τῇ νυκτὶ καὶ ἐ ἐν τῇ 
ἐρημέᾳ αὐτῶν ἀκούσαντας δεινῶς ἐκπλαγῆναι, ὡς καὶ 
δαιμονίῳ τινὶ πάϑει περιπεπτωκότας. κἀν τούτῳ οἱ 
Ῥωμαῖοι πανταχόϑεν ἀπὸ τῶν μετεώρων λίϑοις, το- 
ξεύμασιν, ἀκοντίοις βάλλοντες πάντως γέ τινας ὑπὸ 
τοῦ πλήϑους αὐτῶν ἐτίτρωσκον καὶ ἐς πᾶν κακοῦ 
ὄφας κατέστησαν᾽ οὔτε γὰρ ἐς παράταξιν ἀλλ᾽ ἐς 

49 
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πορείαν ἐσταλμένοι, καὶ ἐν ταὐτῷ τοῖς τε ἵπποις καὶ 

ταῖς καμήλοις καὶ παντοδαποῖς οὖσι καὶ οἵ ἄνδρες 
καὶ αἱ γυναῖκες ἀναστρεφόμενοι, καὶ οἵ μὲν ἐπὶ κε- 
λήτων οἱ δ᾽ ἐφ᾽ ἁρμάτων τῶν τε καμαρῶν καὶ τῶν 
ἁρμαμαξῶν ἀναμὶξ ὀχούμενοι. καὶ οἵ μὲν ἤδη τιτρω- 

᾿ σκόμενοι οἱ δὲ προσδεχόμενοι τρωϑήσεσϑαι,. ἑἐταράσ- 

σι 

Θ» 

.- 

οο 

σοντο, κἀκ τούτου ῥᾷον, ἅτε καὶ ἀλλήλοις ἐμπλαζό- 
μενοι, ἐφϑείροντο. καὶ ταῦτα μέν, ἕως ἄπωϑεν ἐβάλ- 
λοντο, ἔπασχον᾽ ἐπεὶ δὲ ἐξαναλώσαντες οἵ Ῥωμαῖοι 
τὴν πόρρωϑεν ἀλκὴν ἐπικατέδραμόν σφισιν. ἐφο- 
ψεύετο μὲν τὰ περιέσχατα, καὶ ἐξήρκει πρὸς τὸν ϑά- 
νατον αὐτοῖς μία πληγή, ἅτε καὶ ψιλοῖς οὖσι τοῖς 
πλείοσι, συνεπιέξετο δὲ τὰ μέσα, πάντων ἐπ᾽ αὐτὰ 
ὑπὸ τοῦ πέριξ δέους χωρούντων. καὶ οὕτω καὶ ὑπ᾽ 
ἀλλήλων ὠϑούμενοι καὶ συμπατούμενοι διώλλυντο, 
οὐδ᾽ εἶχον οὐδὲν οὔτε ἑαυτοῖς ἐπαρκέσαι οὔτε ἐς τοὺς 
πολεμίους τολμήσαι ἱππεῖς γὰρ καὶ τοξόται τὸ πλεῖ- 
στον ὄντες ἄποροι μὲν ἐν τῷ σκότῳ προϊδέσϑαι τι, 
ἄποροι δὲ ἐν τῇ στενοχωρίᾳ μηχανήσασϑαι ἐγίγνοντο. 
ἐπειδὴ δὲ ἡ σελήνη ἀνέτειλεν, οἵ μὲν ἔχαιρον ὡς καὶ 
ἐν τῷ φωτὶ πάντως τινὰ ἀμυνούμενοι. κἂν ὠφελή- 
ϑησᾶν τι, εἰ μὴ οἵ Ῥωμαῖοι κατόπιν αὐτὴν ἔχοντες 
πολλήν σφισι πλάνην, τοτὲ μὲν τῇ τοτὲ δὲ τῇ προσ- 
πίπτοντες, καὶ ἐν τῇ ὄψει καὶ ἐν τῷ ἔργῳ ἐνεποίουν. 
παάμπολλοί τε γὰρ ὄντες καὶ ἐπὶ βαϑύτατον κοινῇ 
πᾶντες ἀποσκιάξοντες ἔσφαλλον αὐτούς, ἐν ᾧ γε οὕτω 
προσέμισγόν σφισιν" ἐς γὰρ τὸ κενὸν οἵ βάρβαροι, 
ὡς καὶ ἐγγὺς αὐτῶν ὄντων, μάτην ἔπαιον, καὶ ὁμόσε 
χωρήσαντες ἐν τῇ σκιᾷ μὴ προσδεχόμενοι ἐτιτρώ- 
ὄκοντο. καὶ οὕτως ἀπέϑανον αὐτῶν πολλοὶ καὶ ἕά- 

λῶσαν οὐκ ἐλάττους. συχνοὶ δὲ καὶ διέφυγον, ἄλλοι 
τὲ καὶ ὁ Μιϑριδάτης. 
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καὶ τότε μὲν πρὸς τὸν Τιγράνην ἠπείγετο᾽ ἐπεὶ 50 
δὲ προπέμψας πρὸς αὐτὸν οὐδὲν φίλιον εὕρετο, ὅτι [38 
τοῦ υἱέος αὐτῷ Τιγράνου στασιάσαντος ἐκεῖνον μὲν 

. πάππον αὐτοῦ ὄντα αἴτιον τῆς διαφορᾶς ὑπετό- 
πησε γεγονέναι. καὶ διὰ τοῦτο οὐχ ὅπως αὐτὸν ἐδέ- 
ἕατο, ἀλλὰ καὶ τοὺς προπεμφϑέντας ὑπ᾽ αὐτοῦ συνέ- 
λαβε καὶ κατέδησε, διαμαρτὼν ὧν ἤλπισεν ἔς τε τὴν 
Κολχίδα ἀπετράπετο, καὶ ἐκεῖϑεν πεζῇ πρός τὸ τὴν 
Μαιῶτιν καὶ πρὸς τὸν Βόσπορον. τοὺς μὲν πείθων 
τοὺς δὲ καὶ βιαζόμενος. ἀφέκετο, καὶ τήν τε χώραν 
ἐκομέσατο, τὸν Μαχάρην τὸν παῖδα τὸν τὰ τὼν Ῥω- 
μαίων ἀνθϑελόμενον καὶ τότε αὐτῆς κρατοῦντα κατα- 
πλήξας, ὥστε μηδὲ ἐς ὄψιν αὐτῷ ἐλϑεῖν, καὶ ἐκεῖνον 
διὰ τῶν συνόντων οἷ, τήν τὲ ἄδειάν σφισι καὶ χρή- 
ματα δώσειν ὑπισχνούμενος, ἀπέχτεινεν. ἐν ᾧ δὲ 
ταῦτ᾽ ἐγίγνετο, ὁ Πομπήιος ἔπεμψε μὲν τοὺς ἐπι- 
διώξοντας αὐτόν. ἐπεὶ δὲ ἔφϑη ὑπὲρ τὸν Φᾶσιν ἐκ- 
δράς, πόλιν ἐν τῷ χωρίῳ ἐν ᾧ ἐνενικήκει συνῴκισε, 
τοῖς τραυματίαις καὶ τοῖς ἀφηλικεστέροις τῶν στρα- 
τιωτῶν αὐτὴν δούς. καί σφισι καὶ τῶν περιχώρων 
ἐθελονταὶ πολλοὶ καὶ συνῴκησαν. καὶ εἰσὶ καὶ νῦν, 
Νικοπολῖταί τε ὠνομασμένοι καὶ ἐς τὸν Καππαδοκι- 
κὸν νομὸν συντελοῦντες. 

καὶ ὁ μὲν ταῦτ᾽ ἐποίει᾽ ὁ δὲ δὴ Τιγράνης ὁ τοῦ δ] 
Τιγράνου παῖς παραλαβών τινας τῶν πρώτων, ἐπεὶ [54] 
οὐ καϑ᾽ ἡδονὴν αὐτοῖς ὁ γέρων ἦρχε. πρός τε τὸν 
Φραάτην κατέφυγε, καὶ περισκοποῦντα αὐτὸν διὰ 
τὰς συνθήκας τὰς πρὸς τὸν Πομπήιον γενομένας ὅ,τι 
χρὴ πρᾶξαι, ἐς τὴν ᾿Δρμενίαν ἐμβαλεῖν ἀνέπεισε. 
καὶ ἦλϑον μὲν μέχρι τῶν ᾿Αρταξάτων, πᾶσαν τὴν ἐν : 
ποσὶ χειρούμενοι, καὶ αὐτοῖς ἐκείνοις προσέβαλον" 
ὁ γὰρ Τιγράνης ὁ γέρων ἐς τὰ ὄρη φοβηϑείς σφας 

ὍΙ0Ὸ σΑβϑιῦϑ. 1, 13 
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ἀνέφυγεν᾽ ἐπεὶ μέντοι χρόνου τὲ τῇ προσεδρείᾳ δεῖν 
ἔδοξε, καὶ διὰ τοῦτο ὁ Φραάτης μέρος τι τῆς δυνά- 
μεῶς τῷ παιδὶ αὑτοῦ καταλιπὼν ἐς τὴν οἰκείαν ἀνε- 
χώρησεν, ἀντεπῆλθϑέ τε ἐνταῦϑα ὁ πατὴρ αὐτῷ μο- 
νωϑέντι καὶ ἐνίκησε. φυγὼν οὖν ἐκεῖνος τὸ μὲν 
πρῶτον πρὸς τὸν Μιϑριδάτην τὸν πάππον ὥρμησεν, 
ἐπεὶ δὲ ἔμαϑεν αὐτὸν ἡττημένον καὶ βοηϑείας μὰλ- 
λον δεόμενον ἤ τινι ἐπικουρῆσαι δυνάμενον, προσε- 
χώρησε τοῖς Ῥωμαίοις. καὶ αὐτῷ ὁ Πομπήιος ἡγεμόνι 
χρησάμενος ἔς τὲ τὴν ᾿Δρμενέαν καὶ ἐπὶ τὸν πατέρα 
αὐτοῦ ἐστράτευσε. καὶ ὃς μαϑὼν τοῦτο καὶ καταδεί- 
σας ἐπεκηρυκεύσατὸ τὲ εὐϑὺς αὐτῷ καὶ τοὺς πρέσβεις 
τοὺς τοῦ Μιϑριδάτου ἐξέδωκεν. ἐπειδή τε, ἐναντιω- 
ϑέντος οἱ τοῦ υἱέος, οὐδενὸς μετρίου ἔτυχεν, ἀλλὰ 
καὶ ὡς ὁ Πομπήιος τόν τε ᾿ἡράξην διέβη καὶ τοῖς 
᾿Αρταξάτοις ἐπλησίασεν. οὕτω δὴ τήν τε πόλιν αὐτῷ 
παρέδωκε καὶ ἐς τὸ στρατόπεδον αὐτοῦ ἐϑελοντὴς 
ἧκεν, ἐν μέσῳ ἑαυτὸν ὅτι μάλιστα τοῦ τε προτέρου 
ἀξιώματος καὶ τῆς τότε ταπεινότητος σκευάσας, ὅπως 
αἰδέσεώς τε καὶ ἐλέου ἅμα ἄξιος αὐτῷ φανείη τὸν 
μὲν γὰρ χιτῶνα τὸν μεσόλευκον καὶ τὸν κάνδυν τὸν 
ὁλοπόρφυρον ἐξέδυ, τὴν δὲ δὴ τιάραν τό τε ἀνάδημα 
εἶχε. Πομπήιος δὲ ἀπὸ μὲν τοῦ ἵππου κατεβίβασεν 
αὐτόν, ῥαβδοῦχόν τινα πέμψας, προσήλαυνε γὰρ ὡς 
καὶ ἐς αὐτὸ τὸ ἔρυμα κατὰ τὸ σφέτερον ἔϑος ἱππεύ- 
σων., ἐσελθόντα δὲ αὐτοποδία καὶ τό τε διάδημα 
ἀπορρίψαντα καὶ ἐς τὴν γὴν πεσόντα προσκυνοῦντά 
τε ἰδὼν ἠλέησε. καὶ ἀναπηδήσας ἐξανέστησέ τε αὐ- 
τόν, καὶ ταινιώσας τῷ ἀναδήματι ἔς τε τὴν πλησίαν 
ἕδραν ἐκάθισε καὶ παρεμυϑήσατο, εἰπὼν ἄλλα τε καὶ 
ὅτι οὐ τὴν τῶν ᾿Δ“ρμενίων βασιλείαν ἀπολωλεκώς, 
ἀλλὰ καὶ τὴν τῶν Ῥωμαίων φιλίαν προσειληφὼς εἴη. 
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᾿ καὶ ὁ μὲν τούτοις τε αὐτὸν ἀνεκτήσατο καὶ ἐπὶ δεῖ- 
πνον ἐκάλεσεν ὁ δὲ υἱός. ἐκάϑητο δὲ ἐκ τοῦ ἐπὶ ὕ8 
ϑάτερα τοῦ Πομπηίου, οὔϑ᾽ ὑπανέστη τῷ πατρὶ οὔτ᾽ [39] 
ἄλλο τι αὐτὸν ἐδεξιώσατο, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ δεῖπνον κλη- 
ϑεὶς οὐκ ἀπήντησεν. ὅϑεν ὑπό γε τοῦ Πομπηίου 
μάλιστα ἐμισήϑη. τῇ γοῦν ὑστεραίᾳ διακούσας αὖ- 
τῶν τῷ μὲν πρεσβυτέρῳ τὴν πατρῴαν πᾶσαν ἀρχὴν 
ἀπέδωκε᾽ τὰ γὰρ προσκτηϑέντα ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἦν δὲ 
ἄλλα τε καὶ τῆς Καππαδοκίας τῆς τε Συρίας μέρη, 
ἥ τε Φοινίκη καὶ ἡ Σωφανηνὴ χώρα τοῖς ᾿Αἀρμενίοις 
πρόσορος οὐ σμικρά, παρείλετο αὐτοῦ, καὶ προσέτι 
καὶ χρήματα αὐτὸν ἤτησεν᾽ τῷ δὲ νεωτέρῳ τὴν Σω- 
φανηνὴν μόνην ἀπένειμε. καὶ ἔτυχον γὰρ οἵ ϑησαυ- 
οοὐ ἐν αὐτῇ ὄντες. ἠμφισβήτησέ τὸ περὶ αὐτῶν ὁ 
νεανίσκος ; καὶ ἁμαρτών, οὐ γὰρ εἶχεν ὃ Πομπήιος 
ὁπόϑεν ἄλλοϑεν τὰ ὡμολογημένα κομίσηται, ἠγανά- 

κτησε καὶ δρασμὸν ἐβουλεύσατο. ὁ οὖν Πομπήιος 
προμαϑὼν τοῦτο ἐκεῖνόν τε ἐν φυλακῇ ἀδέσμῳ ἐποιή- 
σατο, καὶ πέμψας πρὸς τοὺς τὰ χρήματα φυλάττοντας 
τῷ πατρὶ αὐτοῦ πᾶντα σφᾶς δοῦναι ἐκέλευσεν. ἐπειδή 
τε μήϑ᾽ ὑπήκουσαν. λέγοντες τὸν νεανίσκον, οὗπερ 
ἡ χώρα ἤδη ἐνομίξετο, χρῆναί σφισι τοῦτο προστά- 
ξαι. ἔπεμψεν αὐτὸν πρὸς τὰ φρούρια. καὶ ὁ μὲν κε- ΄ 
κλειμένα αὐτὰ εὑρὼν προσῆλϑέ τε ἐγγύς, καὶ ἐκέ- 
λευσε καὶ ἄκων αὐτὰ ἀνοιχϑῆναι᾽ ὡς δ᾽ οὐδὲν μᾶλ- 
λον ἐπείϑοντο, προϊσχόμενοι ὅτι μὴ ἑκούσιος ἀλλ᾽ 
ἀναγκαστὸς τὴν πρόσταξιν ἐποιεῖτο, ἐχαλέπηνεν ὁ 
Πομπήιος καὶ ἔδησε τὸν Τιγράνην. καὶ οὕτως ὅ τὲ 5 
γέρων τοὺς ϑησαυροὺς παρέλαβε. καὶ αὐτὸς ἔν τε 
τῇ χώρᾳ τῇ ̓ Αναΐτιδι καὶ πρὸς τῷ ποταμῷ τῷ Κύρνῳ 
τριχῇ νείμας τὸν στρατὸν παρεχείμασε, τά τε ἄλλα 
παρὰ τοῦ Τιγράνου συχνὰ καὶ χρήματα πολλῷ πλείω 
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ς τῶν ὁμολογηϑέντων λαβών. ἀφ᾽ οὕπερ οὐχ ἥκιστα 

[51] 

ἐς 

-: 

νω. 

σι 

καὶ ἐκεῖνον ἔς τε τοὺς φίλους καὶ ἐς τοὺς συμμάχους 

οὐ πολλῷ ὕστερον ἐσέγραψε, καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐς 
ον Ῥώμην μετὰ φρουρᾶς ἐσήγαγεν. 

οὐ μέντοι καὶ ἐν ἡσυχίᾳ διεχείμασεν. Ὀροίσης 

γὰρ “Αλβανῶν τῶν ὑπὲρ τοῦ Κύρνου οἰκούντων βα- 

σιλεύς, τὸ μέν τι καὶ τῶ Τιγράνῃ. τῷ νεωτέρῳ φίλῳ 

οἱ ὄντι χαρίσασϑαι βουληϑείς, τὸ δὲ δὴ πλεῖστον 
δείσας μὴ καὶ ἐς τὴν ̓Αλβανίδα οἵ Ῥωμαῖοι ἐσβάλωσι, 

καὶ νομίσας ὅτι, ἂν ἐν τῷ χειμώνι ἀδοκήτοις σφίσι 

καὶ μὴ καϑ᾽ ἕν στρατοπεδευομένοις προσπέσῃ, πάν- 

τῶς τι ἐξεργάσεται, ἐστράτευσεν ἐπ᾽ αὐτοὺς παρ᾽ 

αὐτὰ τὰ Κρόνια, καὶ αὐτὸς μὲν ἐπὶ Μέτελλον Κέ- 
λερα; παρ᾽ ὦ ὁ Τιγράνης ἦν. ἤλασεν, ἄλλους δὲ ἐπὶ 

τὸν Πομπήιον καὶ ἄλλους ἐπὶ Δούκιον Φλάκκον τὸν 

τῆς τριτημορέδος ἄρχοντα ἔπεμψεν, ὅπως πᾶντες ἅμα 

ταραχϑέντες μὴ συμβοῃθήσωσιν ἀλλήλοις. οὐ μὴν 
καὶ διεπράξατο οὐδαμόϑι οὐδέν᾽ ἐκεῖνόν τέ γὰρ ὁ 
Κέλερ ἰσχυρῶς ἀπεκχρούσατο, καὶ ὁ Φλάκκος ἐπειδὴ 
πολὺν τὸν περίβολον τῆς ταφρείας ὄντα ἀδύνατος 
ἦν ὑπὸ τοῦ μεγέϑους σῶσαι. ἑτέραν ἔνδοϑεν ἐποιή- 
σατο, καὶ δόξαν ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῖς ἐναντίοις ὡς καὶ 
φοβηϑεὶς ἐμβαλὼν ἐπεσπάσατο αὐτοὺς ἔσω τῆς ἔξω- 
ϑὲεν τάφρου, κἀνταῦϑα μὴ προσδεχομένοις σφίσιν 
ἐπεκδραμὼν πολλοὺς μὲν ἐν χερσί. πολλοὺς δὲ καὶ 
φεύγοντας ἐφόνευσε. κἀν τοὐύτῷ ὁ Πομπήιος προ- 
μαϑών τε τὴν πείρασιν τῶν βαρβάρων ἣν ἐπὶ τοὺς 
ἄλλους ἐπεποίηντο, προαπήντησε τοῖς ἐφ᾽ ἑαυτὸν 
ἐπιοῦσιν ἀπροσδοκήτως. καὶ κρατήσας ἐπὶ τὸν Ὀροί- 
ὅσην εὐθὺς ὥσπερ εἶχεν ἠπείχϑη. καὶ ἐκεῖνον μὲν 
οὐ κατέλαβεν, ἀπωσϑείς τὲ γὰρ ὑπὸ τοῦ Κέλερος 
καὶ μαϑὼν καὶ τὰ τὼν ἄλλων πταίσματα ἔφυγε. τῶν 
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μέντοι ᾿Αλβανῶν συχνοὺς περὶ τὴν τοῦ Κύρνου διά- 
βασιν συλλαβὼν ἔφϑειρε. κἀκ τούτου δεηϑεῖσῳν 
αὐτοῖς ἐσπείσατο᾽ ἄλλως μὲν γὰρ καὶ σφόδρα ἐπε- 
ϑύμει ἐς τὴν χώραν αὐτῶν ἀντεμβαλεῖν., διὰ δὲ δὴ 
τὸν χειμῶνα ἡδέως τὸν πόλεμον ἀνεβάλετο. 



8... 

ΔΙΩΝΟΣ 

ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ͂Σ 4Ζ. 

Τότε μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἔπραξε, τῷ δ᾽ ἐπιγιγνομένῳ 
μὰ ἔτει. τοῦ τὲ Κόττου τοῦ “ουκίου καὶ τοῦ Τορκουά- 

ἐῷ 

φ᾽ 

μ» 

ὧν 

του τοῦ Λουκίου ὑπατευόντων, ἐπολέμησε μὲν καὶ 
τοῖς “Αλβανοῖς, ἐπολέμησε δὲ καὶ τοῖς Ἴβηρσι. καὶ 
προτέροις γε τούτοις καὶ παρὰ γνώμην ἠναγκάσϑη 
συνενεχϑῆναι᾽ ᾿Αρτώκης γὰρ ὁ βασιλεὺς αὐτῶν, νέ- 
μονται δὲ ἐπ᾽ ἀμφότερα τοῦ Κύρνου. τῇ μὲν τοῖς 
᾿Δλβανοῖς τῇ δὲ τοῖς ᾿Δρμενίοις πρύσοροι, φοβηϑεὶς 
μὴ καὶ ἐφ᾽ ἑαυτὸν τράπηται, πρέσβεις μὲν ὡς καὶ ἐπὶ 
φιλίᾳ. πρὸς αὐτὸν ἔπεμψε, παρεσκευάξετο δὲ ὅπως 
ἐν τῷ ϑαρσοῦντι καὶ διὰ τοῦτο ἀνελπίστῳ οἱ ἐπί- 
ϑηται. προμαϑὼν οὖν καὶ τοῦτο ὁ Πομπήιος ἔς τε 
τὴν χώραν αὐτοῦ προενέβαλε. πρὶν ἱχανῶς τε αὐτὸν 
ἑτοιμάσασϑαι καὶ τὴν ἐσβολὴν δυσχερεστάτην οὖσαν 
προκατασχεῖν. καὶ ἔφϑη καὶ πρὸς τὴν πόλιν τὴν 
᾿Ακρόπολιν ὠνομασμένην προχωρήσας. πρὶν καὶ αἰ- 
σϑέσϑαι τὸν ᾿Αρτώκην ὅτι παρείη. ἦν δὲ ἐπ᾽ αὐτοῖς 
τοῖς στενοῖς, ἔνϑεν μὲν τοῦ Καυκάσου παρατείνον- 
τος, οὗ καὶ ἐπὶ τῇ φυλακῇ τῶν ἐσβολὼν ὠχύρωτο. 
ὃ τε οὖν ᾿ἀρτώκης ἐχπλαγεὶς οὐδένα καιρὸν ὥστε 
συντάξασϑαι ἔσχεν, ἀλλὰ καὶ διαβὰς τὸν ποταμὸν 
τὴν γέφυραν κατέπρησε, καὶ οἵ ἐν τῷ τείχει πρός 
τε τὴν φυγὴν αὐτοῦ, καὶ ἅμα καὶ μάχῃ νικηϑέντες, 
ἐνέδοσαν. κρατήσας οὖν τῶν διόδων ὁ Πομπήιος 
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φρουρᾶν τὲ ἐπ᾽ αὐταῖς κατεστήσατο, καὶ ἐκεῖθεν ὁρ- 
μώμενος πᾶσαν τὴν ἐντὸς τοῦ ποταμοῦ κατεστρέψατο. 
μέλλοντος δ᾽ αὖ καὶ τὸν Κύρνον διαβήσεσϑαι, πέμ- 
πει πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿Αρτώκης εἰρήνην τε αἰτῶν. καὶ 
γέφυραν τά τε ἐπιτήδεια ἑκών οἱ παρέξειν ὑπισχνού- 
μένος. καὶ ἐποίησε μὲν ἑκάτερον ὡς καὶ συμβησό- 
μένος. δείσας δέ, ἐπειδὴ εἶδεν αὐτὸν διαβεβηκότα, 
πρὸς τὸν Πέλωρον. ἐν τῇ ἀρχῇ καὶ ἐκεῖνον τῇ αὐτοῦ 
δέοντα, ἀπέφυγεν ὃν' γὰρ ἐξῆν αὐτῷ κωλῦσαι δια- 
βῆναι. τοῦτον ἐπισπασάμενος ἀπεδίδρασκεν. ἰδὼν 
οὖν τοῦϑ᾽ ὁ Πομπήιος ἐπεδίωξέ τε αὐτὸν καὶ κατα- 
λαβὼν ἐνίκησε᾽ δρόμῳ γάρ, καὶ πρὶν τοὺς τοξότας 
αὐτοῦ τῇ σφετέρᾳ τέχνῃ χρήσασϑαι, ὁμόσε σφίσιν 
ἐχώρησε καὶ δι᾿ ἐλαχίστου αὐτοὺς ἐτρέψατο. γενο- 
μένου δὲ τούτου ᾿ἀρτώκης μὲν τόν τε Πέλωρον δια- 
βὰς καὶ τὴν γέφυραν καὶ τὴν ἐκείνου καύσας ἔφυγε, 
τῶν δ᾽ ἄλλων οἱ μὲν ἐν χερσὶν οἵ δὲ καὶ τὸν ποτα- 
μὸν πεξῇ περαιούμενοι ἀπέϑανον᾽ συχνοὶ δὲ καὶ κατὰ 
τὰς ὕλας σκεδασϑέντες ἡμέρας μέν τινας ἀπὸ τῶν 
δένδρων ὑπερυψήλων ὄντων ἀποτοξεύοντες διεγέ- 
νοντο, ἔπειτα δὲ καὶ αὐτοὶ ὑποτμηϑέντων τῶν δέν- 
δρῶν ἐφϑάρησαν. καὶ οὕτω καὶ ὁ ̓ ἀρτώκης ἐπεκη- 
ρυκεύσατο μὲν αὖϑις τῷ Πομπηίῳ καὶ δῶρα ἔπεμ- 
ψεν᾽ ἐκείνου δὲ δὴ ταῦτα μέν, ὅπως τὰς σπονδὰς 
ποιήσεσϑαι ἐλπίσας μὴ περαιτέρω ποι προχωρήσῃ, 
λαβόντος, τὴν δ᾽ εἰρήνην οὐχ ὁμολογήσαντος δώσειν, 
ἂν μὴ τοὺς παῖδάς οἵ ὁμήρους προαποστείλῃ, χρόνον 
τινὰ ἐπέσχε, μέχρις οὗ οἵ Ῥωμαῖοι καὶ τὸν Πέλωρον 
διαβατὸν πῃ τοῦ ϑέρους γενόμενον οὐ χαλεπῶς, ἄλ- 
λως τε καὶ μηδενὸς κωλύοντος. ἐπεραιώϑησαν. οὕτω 
δὲ δὴ τούς τε παῖδας αὐτῷ ἔπεμψε καὶ μετὰ τοῦτο 
καὶ συνηλλάγη. 

ἐῶ 
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κἀκ τούτου μαϑὼν ὁ Πομπήιος οὐ πόρρω τὸν 
Φᾶσιν ὄντα, καὶ νομίσας ἔς τε τὴν Κολχίδα παρ᾽ αὖ- 
τὸν καταβήσεσϑαι καὶ ἐκεῖϑεν ἐπὶ τὸν Μιϑριδάτην 
ἐς τὸν Βόσπορον πορεύσεσθαι ς προῇει μὲν ἡ διε- 
νοεῖτο, καὶ τούς τε Κόλχους καὶ τοὺς προσχώρους 
σφίσι. τὰ μὲν πείϑων τὰ δὲ καὶ ἐκφοβῶν, διηλϑεν᾽ 
αἰσθόμενος δὲ ἐνταῦϑα ὅτι ἥ τε ἐπὶ τῆς ἠπείρου κο- 
μιδὴ διὰ πολλῶν καὶ ἀγνώστων καὶ πολεμικῶν ἐϑ- 
νῶν καὶ ἡ διὰ τῆς ϑαλάσσης χαλεπωτέρα διά τε τὸ 
ἀλίμενον τῆς χῶρας καὶ διὰ τοὺς ἐνοικοῦντας αὐτὴν 
εἴη, τῷ μὲν Μυϑριδάτῃ τὸ ναυτικὸν ἐφορμεῖν ἐκέ- 
λευσεν, ὥστε ἐκεῖνόν τε τηρεῖσϑαι μηδαμόσε ἐκπλεὺ- 
σαι καὶ τὴν ἐπαγωγὴν αὐτοῦ τῶν ἐπιτηδείων ἀφε- 
λέσϑαι, αὐτὸς δὲ ἐπὶ τοὺς ᾿Αλβανοὺς οὐ τὴν συντο- 
μωτάτην, ὅπως σφᾶς καὶ ὑπὸ τούτου πρὸς ταῖς σπον- 
δαὶς ἀνελπίστους καταλάβῃ, ἀλλ᾽ ἐς τὴν ᾿Δρμενέαν 
ἐπανελϑὼν ἐτράπετο. καὶ τόν τε Κύρνον. ἡ πορεύ- 
σιμος ὑπὸ τοῦ ϑέρους ἐγεγόνει, πεζῇ διέβη, τήν τε 
ἵππον κατὰ τὸν ῥοῦν καὶ τὰ σκευοφόρα ἑξῆς. εἶτα 
τοὺς πεζοὺς διιέναι κελεύσας. ἵν᾽ οἵ τε ἵπποι τὸ σφο- 
δρὸν αὐτοῦ τοῖς σώμασί σφων διαχέωσι, καὶ ἐκ τῶν 
σχευοφόρων εἴ πού τι καὶ ὡς περιτραπείη, ἔς τε τοὺς 
ἐπὶ ϑάτερα παρακολουϑοῦντας ἐμπίπτῃ καὶ μὴ πε- 
ραιτέρω καταφέρηται᾽ καἀντεῦϑεν πρὸς τὸν Καμβύ- 
δην πορευόμενος ὑπὸ μὲν τῶν πολεμίων οὐδὲν δει- 
νὸν ἔπαϑεν, ὑπὸ δὲ δὴ τοῦ καύματος καὶ διὰ τοῦτο 
καὶ τοῦ δίψους ἰσχυῤῶῷς μετὰ παντὸς τοῦ στρατοῦ, 
καίτοι νυχτὸς τὸ πολὺ τῆς ὁδοῦ διελϑών, ἐταλαιπώ- 
φησεν᾽ οἵ γὰρ ἀγωγοί σφων, ἔκ τῶν αἰχμαλώτων 
ὄντες, οὐ τὴν ἐπιτηδειοτάτην αὐτοὺς ἤγαγον. οὐ μὴν 
οὐδ᾽ ὁ ποταμὸς ἐν δέοντί σφισιν ἐγένετο᾽ ψυχρότα- 
τόν τε γὰρ τὸ ὕδωρ ὃν καὶ ἀϑρόον ὑπ᾽ αὐτῶν πο- 
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ϑὲν συχνοῖς ἐλυμήνατο. ὡς δ᾽ οὖν οὐδὲ ἐνταῦϑα 
ἀντίπαλον τι αὐτοῖς ὥφϑη, πρὸς τὸν “βαντα προσε- 
χώρησαν, ὕδωρ μόνον ἐπιφερόμενοι" τὰ γὰρ ἄλλα 

παρ᾽ ἑκόντων τῶν ἐπιχωρίων ἐλάμβανον. καὶ διὰ 
τοῦτο οὐδὲ ἐκακούργουν οὐδέν. καί σφισι διαβεβη- 
κόσιν ἤδη τὸν ποταμὸν ὁ Ὀφοίσης προσιὼν ἠγγέλϑη. 
ὁ οὖν Πομπήιος βουληϑεὶς αὐτόν, πρὶν τὸ τῶν Ῥω- 
μαίων πλῆϑος γνῶναι, πρὸς μάχην ὑπαγαγέσϑαι, μὴ 
καὶ αἰσϑόμενος αὐτοῦ ἀναχωρήσῃ, τούς τε ἱππέας 
προέταξε, προειπών σφισιν ἃ ποιήσουσι, καὶ τοὺς 
λοιποὺς ὄπισϑεν αὐτῶν ἔς τε τὰ γόνατα κεκλιμένους 
καὶ ταῖς ἀσπίσι συγκεκαλυμμένους ἔχων ἀτρεμεῖν 

. ἐποίησεν, ὥστε τὸν Ὀροίσην μὴ πρότερον μαϑεῖν αὖ- 
τοὺς παρόντας πρὶν ἐν χερσὶ γενέσθαι. κἀκ τούτου 
ἐκεῖνός τε τῶν ἱππέων ὡς καὶ μόνων ὄντων κατα- 
φρονήσας συνέμιξέ σφισι. καὶ δι᾿ ὀλίγου τραπέντας 
ἐξεπίτηδες ἀνὰ κράτος ἐπεδίωξε᾽ καὶ οἵ πεζοὶ ἀνα- 
στάντες ἐξαίφνης καὶ διαστάντες τοῖς μὲν σφετέροις 
ἀσφαλῇ τὴν φυγὴν διὰ μέσου σφῶν παρέσχον. τοὺς 
δὲ πολεμίους ἀπερισκέπτως τῇ διώξει χρωμένους ἐσδε- 
ξάμενοι συχνοὺς ἐκυκλώσαντο. καὶ οὐτοί τε τοὺς ἔν- 
δον ἔκοπτον. καὶ οἵ ἱππεῖς, οἱ μὲν ἐπὶ δεξιὰ οἱ δ᾽ 
ἐπὶ ϑάτερα αὐτῶν περιελθόντες, κατὰ νώτου τοῖς 
ἔξω τῆς κυκλώσεως προσέπεσον. καὶ ἐκεῖ τε πολλοὺς 
ἐφόνευσαν ἑκάτεροι. καὶ ἑτέρους ἐς τὰς ὕλας κατα- 
φυγόντας κατέπρησαν, “ἰὼ Κρόνια Κροόνια᾽" πρὸς τὴν 
ἐπέϑεσίν σφων τὴν τότε γενομένην ἐπιλέγοντες. 

πράξας δὲ ταῦϑ᾽ ὁ Πομπήιος, καὶ τὴν χώραν 
ἐπιδραμών, τοῖς τε᾿Αλβανοῖς εἰρήνην ἔδωκε, καὶ ἄλ- 
λοις τισὶ τῶν παρὰ τὸν Καύκασον μέχρι τῆς Κασπίας 
ϑαλάσσης, ἐς ἡ ἣν ἀπὸ τοῦ Πόντου τὸ ὄρος ἀρξάμενον 
τελευτᾷ, κατοικούντων ἐπικηρυκευσαμένοις ἐσπείσατο. 
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Φραάτης δὲ ἔπεμψε μὲν πρὸς αὐτὸν ἀνανεώσασϑαι 
τὰς συνθήκας ἐθέλων" ὡς γὰρ ἐκεῖνον τε οὕτω φε- 
ρόμενον ἑώρα, καὶ τῆς ᾿Δρμενίας τοῦ τε Πόντου τοῦ 
ταύτῃ οἱ ὑποστράτηγοι αὐτοῦ τὰ λοιπὰ προσκατε- 
στρέφοντο, ὅ τε Γαβίνιος καὶ ὑπὲρ τὸν Εὐφράτην 
μέχρι τοὺ Τίγριδος προεχώρησεν, ἐφοβήϑη τε αὐτοὺς 
καὶ τὴν σύμβασιν βεβαιώσασϑαι ἐπεϑυμησεν᾽ οὐ μέν- 
τοι καὶ διεπράξατό τι. ὁ γὰρ Πομπήιος πρός τε τὰ 
παρόντα καὶ πρὸς τὰς ἐξ αὐτῶν ἐλπίδας κατεφρό- 
νησεν αὐτοῦ, καὶ τά τε ἄλλα ὑπερφρόνως τοῖς πρέ- 
σβεσιν ἐλάλησε. καὶ τὴν χώραν τὴν Κορδουηνήν, 
ὑπὲρ ἧς πρὸς τὸν Τιγράνην διεφέρετο, ἀπήτησεν. 
ἐπειδή τε ἐκεῖνοι μηδέν, ἅτε μηδὲ ἐπεσταλμένοι τι 
περὶ αὐτῆς, ἀπεκρίναντο, ἔγραψε μέν τινα τῷ Φρα- 
ἄτῃ. οὐκ ἀνέμεινε δὲ ἀντιπεμφϑῆναί τι, ἀλλ᾽ ἐς τὴν 
χώραν τὸν ᾿ἀφράνιον παραχρῆμα ἔστειλε, καὶ κατα- 
σχὼν αὐτὴν ἀμαχὶ τῷ Τιγράνῃ ἔδωκε. καὶ ὁ μὲν 
᾿ἀφράνιος διὰ τῆς Μεσοποταμίας ἐς τὴν Συρίαν παρὰ 
τὰ συγκείμενα πρὸς τὸν Πάρϑον κομιξόμενος ἐπλα- 
νήϑη. καὶ πολλὰ ὑπό τε τοῦ χειμῶνος καὶ ὑπὸ τῆς 
σπάνεως τῶν τροφῶν ἐκακώϑη᾽ κἂν ἀπώλοντο, εἰ 
μὴ Καρραῖοι, Μακεδόνων τε ἄποικοι ὄντες καὶ ἐν- 
ταῦϑα που οἰκοῦντες, ὑπέλαβόν τε αὐτὸν καὶ παρέ- 
πεμψαν ... ταῦτά τε πρὸς τὸν Φραάτην ἀπὸ τῆς πα- 
ρούσης οἱ δυνάμεως ἔπραξε, σαφέστατα τοῖς πλεο- 
νεχτεῖν βουλομένοις ἐπιδείξας ὅτι πάντα ἐκ τῶν ὅπλων 
ἤρτηται καὶ ὁ ἐν αὐτοῖς κρατῶν νομοϑέτης ὧν βού- 
λεται ἀναγκαῖος γίγνεται. καὶ προσέτι καὶ πρὸς τὴν 
ἐπίκλησιν αὐτοῦ ὕβρισεν, ἧπερ πρός τε τοὺς ἄλλους 
πάντας ἠγάλλετο καὶ πρὸς αὐτοὺς τοὺς Ῥωμαίους, 
οὗτοί τε αὖ πρὸς ἐκεῖνον ἀεί ποτε ἐκέχρηντο. βασι- 
λέως γὰρ αὐτοῦ βασιλέων καλουμένου. τό τε τῶν 
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βασιλέων ὄνομα περιέχοψε καὶ βασιλεῖ αὐτὸ μόνον 
ἐπιστέλλων ἔγραψε, καίτοι τῷ Τιγφάνῃ τῷ αἰχμα- 
λώτῳ καὶ τοῦτο παρὰ τὸ νομιξόμενον αὐτοῖς δούς, 
ὅτε τὰ ἐπινίκια αὐτοῦ ἐν τῇ Ῥώμῃ ἔπεμψεν. ὁ οὖν 
Φραάτης, καίπερ δεδιώς τε αὐτὸν καὶ ϑεραπεύων, 
ἠγανάκτησεν ἐπὶ τούτῳ ὡς καὶ τῆς βασιλείας ἐστε- 
ρημένος., καὶ πέμψας πρέσβεις πάντα τε ὅσα ἠδίκητο 
ἐπεκάλει οἷ, καὶ τὸν Εὐφράτην ἀπηγόρευε μὴ δια- 
βαίνειν. ἐπειδή τε οὐδὲν μέτριον ἀπεκρίνατο, δὐ- 
ϑὺς ἐπὶ τὸν Τιγράνην μετὰ τοῦ υἱέος αὐτοῦ, ὡ τὴν 
ϑυγατέρα ἐδεδώκει, ἐστράτευσεν, ἐν τῷ ἦρι ἐν ᾧ 
“Μούκιός τε Καῖσαρ καὶ Γάιος Φίγουλος ὑπάτευον᾽ 

χαὶ νικηϑεὶς μάχῃ ἔπειϑ᾽ ὕστερον ἀντεπεκράτησε. 
τοῦ τε Τιγράνου τὸν Πομπήιον ἐν Συρίᾳ ὄντα ἐπι- 
καλεσαμένου, πρέσβεις τε αὖϑις πρὸς αὐτὸν ἀπέ- 
στειλε. καὶ πολλὰ μὲν ἐκείνου κατηγόρησε, πολλὰ δὲ 
καὶ ἐς τοὺς Ῥωμαίους ὑπεσήμηνεν, ὥστε τὸν Πομ- 
πήιον καὶ αἰσχυνθῆναι καὶ καταπλαγῆναι. οὔκουν 
οὔτε τῷ Τιγράνῃ ἐπεκούρησεν οὔτε πρὸς τὸν Φραά- 
τὴν πολέμιόν τι ἔτ᾽ ἔπραξε. πρόφασιν ποιησάμενος 
τὸ μήτε ἐκείνην οἵ τὴν στρατείαν προστετάχϑαι καὶ 
τὸν Μιϑριδάτην ἐν ὅπλοις ἔτ᾽ εἶναι. ἀρκεῖσϑαί τε 
τοῖς κατειργασμένοις ἔφασκε, καὶ οὐκ ἐβούλετο, μὴ 
πλειόνων ὀρεγόμενος καὶ περὶ ἐκείνοις. ὥσπερ που 
καὶ ὁ Λούκουλλος, πταίσῃ. τοιαῦτα γὰρ ἐφιλοσόφει, 
καὶ τό τε πλεονεκτεῖν δεινὸν καὶ τὸ τῶν ἀλλοτρίων 
ἐφίεσϑαι ἄδικον εἶναι τότε ἔλεγεν ὅτ᾽ οὐκέτ᾽ αὐτοῖς 
χρῆσϑαι ἐδύνατο. τάς τε γὰρ τοῦ Πάρϑου δυνάμεις 
δείσας, καὶ τὸ ἀστάϑμητον τῶν πραγμάτων φοβη- 
ϑείς, οὔτε τὸν πόλεμον καίτοι πολλῶν ἐναγόντων 
ἀνείλετο, καὶ τὰ ἐγκλήματα τοῦ βαρβάρου ἐφαύλισεν, 
ἀντειπὼν μὲν οὐδέν, φήσας δὲ ὑπὲρ ὁρίων τινῶν 
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δα 

τὴν διαφορὰν αὐτῷ πρὸς τὸν Τιγράνην εἶναι, περὶ 
ὧν δικάσειν σφίσιν ἄνδρας τρεῖς. οὗς καὶ ἔπεμψε" 
καὶ αὐτοὺς ὡς ἀληϑῶς ἐκεῖνοι διαιτητὰς ἐπιγραψά- 
μενοι πάντα τὰ πρὸς ἀλλήλους ἐγκλήματα διελύσαντο, 
ὀργιξόμενος μὲν ὃ Τιγράνης ὅτι τῆς ἐπικουρίας οὐκ 
ἔτυχε; βουλόμενος δὲ ὁ “Φραάτης περιεῖναν τὸν ᾽4ρ- 
μένιον; ὅπως καὶ συμμάχῳ ποτὲ αὐτῷ, εἰ δεηϑείη, 
κατὰ τῶν Ῥωμαίων χρήσαιτο. καὶ γὰρ εὖ ἠπίσταντο 

᾿ ἀμφότεροι ὅτι, ὁπότερος αὐτῶν τοῦ ἑτέρου κρατή- 

δ89 

σειε, τῶν τε πραγμάτων τοῖς Ῥωμαίοις προκόψει 
καὶ καὐτὸς εὐχειρωτότερός σφισι γενήσεται. 

ἐκεῖνοι μὲν δὴ διὰ ταῦτα κατηλλάγησαν, Πομ- 
πήιος δὲ ἔν τε τῇ 4σπίδι καὶ τότε ἐχείμασε, καὶ τά 
τε ἄλλα τὰ ἔτ᾽ ἀνθιστάμενα προσηγάγετο, καὶ Συμ- 
φόριον τεῖχος Στρατονίκης οὗ προδούσης ἔλαβεν. 
αὕτη δὲ γυνή τε τοῦ Μιϑριδάτου οὖσα, καὶ ὀργὴν 
αὐτῷ ὅτι ἐγκατελείφϑη ἔχουσα, τούς τε φρουροὺς ἐς 

παρασκευὴν δὴ τροφῆς ἐξέπεμψε καὶ τοὺς ἹΡωμαίους 
ἐδέξατο, καίτοι παιδὸς αὐτῆς 

παρὰ τοῦτο μόνον ἐν τῇ ἀγορανομίᾳ ἐπῃνέϑη, 
; ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τὰ Ῥωμαῖα καὶ τὰ Μεγαλήσια πολυτελέ- 
στατα ἐποίησεν, ἔτι δὲ καὶ μονομάχων ἀγῶνας ἐπὶ 

Ἴ, δ, 8. παιδὸς αὐτῆς] Οομῖ, Αρρίαη. ΜΠΒγ. ο. 107. 
8, 1,1. ἐπῃνέϑη) Ο.. Ταῖϊ5 Οδδβασ. ΧΙρΜ πὰ Ρ. 7: Ὑπο- 

στρέψας δὲ ἐξ ᾿Δρμενίας, καὶ τοῖς βασιλεῦσι καὶ τοῖς δυνάσταις 
τοῖς προσιοῦσιν αὐτῷ διαιτήσας καὶ χρηματίσας, καὶ τοῖς μὲν 
τὰς βασιλείας βεβαιώσας τοῖς δὲ τὰς δυναστείας ἐπαυξήσας, 
τῶν δὲ καὶ τὰς ὑπεροχὰς κολούσας καὶ ταπεινώσας, τήν τε 
κοίλην Συρίαν καὶ τὴν Φοινίκην ἄρτι τε βασιλέων ἀπηλλαγμέ- 
νας καὶ ὑπὸ τε τῶν ᾿ἀραβίων καὶ ὑπὸ τοῦ Τιγράνου κεκακω- 
μένας συνεστήσατο. ἐτόλμησε μὲν γὰρ ὃ ᾿Αντίοχος ἀπαιτῆσαι 
αὐτάς, οὐκ ἀπέλαβε δέ, ἀλλ᾽ ἔς τε ἀρχὴν μίαν συνετάχϑησαν 
καὶ νόμους ἔλαβον ὥστε τὸν τῶν Ῥωμαίων τρόπον πολιτεύεσθαι. 
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τῷ ἐὐροὶ μεγαλοφρονέστατα διέθηκεν. ἐγένετο μὲν 
γὰρ τῶν δαπανηϑέντων ἐς αὐτὰ τὰ μὲν κοινῇ αὐτῷ 

. πρὸς τὸν συνάρχοντα Μάρκον Βίβουλον, τὰ δὲ καὶ 
ἐδέχ᾽ τοσοῦτον δὲ δὴ ἐν τούτοις ὑπερῆρεν ὥστε καὶ 
τὴν ἐπ᾽ ἐκείνοις δόξαν σφετερίσασϑαι καὶ δοκεῖν 
᾿ἅπαντα αὐτὸς ἀνηλωκέναι. ὁ οὖν Βέβουλος αὐτὸς 
ἐπισκώπτων ἔλεγεν ὅτι τὸ αὐτὸ τῷ Πολυδεύκει πε- 
πονθὼς εἴη" τοῦ γάρ τοι ναοῦ κοινοῦ οἵ πρὸς τὸν 
ἀδελφὸν τὸν Κάστορα ὄντος, ἐπ᾽ ἐκείνου μόνου ἡ 
ἐπωνυμία αὐτοῦ γίγνεται. 

ἐπὶ μὲν οὖν τούτοις ἔχαιρον οἱ Ῥωμαῖοι, τὰ δὲ 
δὴ τέρατα καὶ πάνυ αὐτοὺς ἐθορύβει. ἐν γὰρ τῷ 
Καπιτωλίῳ ἀνδριάντες τε πολλοὶ ὑπὸ κεραυνῶν συν- 
ἐχωνεύϑησαν καὶ ἀγάλματα ἄλλα τὲ καὶ Διὸς ἐπὶ 
κίονος ἱδρυμένον, εἰκών τέ τις λυκαίνης σύν τε τῷ 
Ῥώμῳ καὶ σὺν τῷ Ῥωμύλῳ ἱδρυμένη ἔπεσε, τά τε 
γράμματα τῶν στηλῶν ἐς ἃς οἱ νόμοι ἐσεγράφοντο 

ἐῷ 

ἐϑ 

συνεχύϑη καὶ ἀμυδρὰ ἐγένετο. τά τε οὖν ἄλλα ἐξε-. 
ϑύοντο τοῖς μάντεσι πειϑόμενοι, καὶ τῷ 41ιὶ ἄγαλμα 
μεῖξον, πρός τε τὰς ἀνατολὰς καὶ πρὸς τὴν ἀγορὰν 
βλέπον, ὅπως αἵ συνωμοσίαι ὑφ᾽ ὧν ἐταράττοντο ἐχ- 
φανεῖεν; ἱδρυϑῆναι ἐψηφίσαντο. 

ταῦτά τε ἐν ἐκείνῳ τῷ ἔτει συνέβη. καὶ οἱ τιμη- 
ταὶ περὶ τῶν ὑπὲρ τὸν Ἠριδανὸν οἰκούντων διενεχ- 
ϑέντες, τῷ μὲν γὰρ ἐς τὴν πολιτείαν αὐτοὺς ἐσάγειν 
ἐδόκει, τῷ δὲ οὔ, οὐδὲν οὐδὲ τῶν ἄλλων ἔπραξαν, 
ἀλλὰ καὶ τὴν ἀρχὴν ἀπεῖπον. καὶ διὰ τοῦτο καὶ οἱ 
διάδοχοι αὐτῶν ἐν τῷ ὑστέρῳ ἔτει οὐδὲν ἐποίησαν, 
ἐμποδισάντων σφᾶς τῶν δημάρχων πρὸς τὸν τῆς βου- 
λῆς κατάλογον δέει τοῦ μὴ τῆς γερουσίας αὐτοὺς ἐκ- 
πεσεῖν. κἀν τούτῳ πάντες οἱ ἐν τῇ Ῥώμῃ διατρίβον- 
τες, πλὴν τῶν τὴν νῦν Ἰταλίαν οἰχούντων,. ἐξέπε- 
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΄ι 
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σον Γαΐου τινὸς Παπίου δημάρχου γνώμῃ, ἐπειδὴ 
ἐπεπόλαξον καὶ οὐκ ἐδόκουν ἐπιτήδειοί σφισιν εἶναι 
συνοικεῖν. 

τῷ δὲ ἐχομένῳ ἔτει. τοῦ τε Φιγούλου καὶ τοῦ 
Καίσαρος τοῦ “Αουκίου ἀρχόντων, βραχέα μὲν μνή- 
μης δ᾽ οὖν ἄξια πρὸς τοὺς τῶν ἀνθρωπείων πραγμά- 
τῶν παραλόγους συνηνέχϑη. ὃ τε γὰρ τὸν Λουκρή- 
τιον ἐκ τῆς τοῦ Σύλλου προστάξεως ἀποκτείνας. καὶ 
ἕτερός τις συχνοὺς τῶν ἐπικηρυχϑέντων ὑπ᾽ αὐτοῦ 
φονεύσας. καὶ κατηγορήϑησαν ἐπὶ ταῖς σφαγαῖς καὶ 
ἐκολάσθησαν, τοῦ Καίσαρος τοῦ Ἰουλίου τοῦϑ᾽ ὅτι 
μάλιστα παρασκευάσαντος. οὕτω καὶ τοὺς πάνυ ποτὲ 
δυνηθέντας ἀσϑενεστάτους αἱ μεταβολαὶ τῶν πραγ- 

μάτων πολλάκις ποιοῦσι. τοῦτό τε οὖν παρὰ δόξαν 
τοῖς πολλοῖς ἐχώρησε, καὶ ὅτι καὶ ὁ Κατιλίνας ἐπὶ 
τοῖς αὐτοῖς ἐκξίνοις αἰτίαν. πολλοὺς γὰρ καὶ αὐτὸς 
τῶν ὁμοίων ἀπεκτόνει. λαβὼν ἀπελύϑη. καὶ δὴ καὶ 
ἐκ τούτου χείρων τε πολὺ ἐγένετο, καὶ διὰ τοῦτο καὶ 
ἀπώλετο᾽ τοῦ γὰρ δὴ Κικέρωνος τοῦ Μάρκου μετὰ 

3 ς 

"Γαΐου ᾿Αντωνίου ὑπατεύσαντος. ὅτε Μιϑριδάτης οὐ- 
δὲν ἔτι δεινὸν τοὺς Ρωμαίους εἰργάσατο, ἀλλὰ καὶ 
αὐτὸς ἑαυτὸν διέφϑειρεν, ἐπεχείρησεν ἐκεῖνος τήν τὲ 
πολιτείαν νεωτερίξειν καὶ τοὺς συμμάχους ἐπ᾽ αὐτῇ 
συνιστὰς ἐς φόβον σφᾶς οὐ σμικροῦ πολέμου ἐνέ- 
βαλεν. ἐπράχϑη δὲ ὧδε ἑκάτερον. 

ὁ Μιϑριδάτης αὐτὸς μὲν οὐχ ὑπεῖκε ταῖς συμ- 
φοραῖς, ἀλλὰ τῇ βουλήσει πλέον ἢ τῇ δυνάμει νέμων 
ἐνενόει. ἄλλως τε καὶ ἐπειδὴ ὁ Πομπήιος ἐν τῇ Συ- 
οίᾳ διέτριβε. πρός τε τὸν Ἴστρον διὰ τῶν Σκυϑῶν 
ἐλθεῖν, κἀντεῦϑεν ἐς τὴν ᾿Ιταλίαν ἐσβαλεῖν φύσει 
τε γὰρ μεγαλοπράγμων ὧν, καὶ πολλῶν μὲν πταιτ 
σμάτων πολλῶν δὲ καὶ εὐτυχμάτων πεπειραμένος, 
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οὐδὲν οὔτε ἀτόλμητον οὔτε ἀνέλπιστον οἱ εἶναι ἐνό- 
μίξεν. εἰ δὲ δὴ καὶ σφαλείη. συναπολέσϑαι τῇ βα- 
σιλείᾳ μετὰ ἀκεραίου τοῦ φρονήματος μᾶλλον ἢ στε- 
ρηϑεὶς αὐτῆς ἔν τὲ ταπεινότητι καὶ ἐν ἀδοξίᾳ δὴν 
ἤϑελεν. αὐτὸς μὲν οὖν ἐπὶ τούτοις ἔρρωτο᾽ ὅσῳ γὰρ 
τῇ τοῦ σώματος ἀσϑενείᾳ ἀπεμαραίνετο, τοσούτῳ τῇ 
τῆς γνώμης ῥώμῃ ἰσχυφίξετο, ὥστε καὶ τὴν ἐκείνου 
ἀρρωστίαν τοῖς ταύτης “λογισμοῖς ἀναλαμβάνειν" οἵ 

᾿δ᾽ ἄλλοι οἵ συνόντες αὐτῷ, ὡς τά τε τῶν Ῥωμαίων 
ἰσχυρότερα καὶ τὰ τοῦ Μυιϑριδάτου ἀσϑενέστερα ἀεὶ 
ἐγίγνετο, τά τε γὰρ ἄλλα καὶ ὁ σεισμὸς μέγιστος δὴ 
τῶν πώποτε συνενεχϑεὶς αὐτοῖς πολλὰς τῶν πόλεων 
ἔφϑειρεν, ἠλλοιοῦντο, καὶ τά τε στρατιωτικὰ ἐκι- 
νεῖτο. καὶ παῖδάς τινας αὐτοῦ συναρπαάσαντές τινες 
πρὸς τὸν Πομπήιον ἐκόμισαν. ἐπ᾽ οὖν τούτοις τοὺς 
μὲν ἐφώρα καὶ ἐκόλαζξε, τοὺς δὲ καὶ ἐξ ὑποψίας ὀργῇ 
προχατελάμβανε . καὶ ἦν πρὸς οὐδένα ἔτι πιστός, 
ἀλλὰ καὶ τῶν λοιπῶν τέκνων ὑποτοπήσας τινὰ ἀπέ- 
σφαξεν. ἰδὼν οὖν ταῦτα υἱός τις αὐτοῦ Φαρνάκης, 
καὶ ἐκεῖνόν τε ἅμα φοβηϑεὶς καὶ παρὰ τῶν Ῥωμαίων 
τὴν βασιλείαν, καὶ γὰρ ἀνὴρ ἤδη ἦν, λήψεσϑαι προσ- 
δοκήσας, ἐπεβούλευσεν αὐτῷ. φωραϑεὶς δέ, πολλοὶ 
γὰρ καὶ φανερῶς καὶ λάϑρα πάντα τὰ πραττόμενα 
ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐπολυπραγμόνουν., εὐθὺς ἄν, εἴπερ τι 
“αὶ τὸ βραχύτατον εὐνοίας οἵ δορυφόροι τῷ γέροντι 
εἶχον, ἐδικαιώϑη᾽ νῦν δὲ καίτοι σοφώτατος ὁ Μι- 
ϑροιδάτης ἐς πάντα τὰ βασιλικὰ γενόμενος οὐκ ἔγνω 
ὅτι οὐδὲν οὐδενὶ οὔτε τὰ ὅπλα οὔτε τὰ πλήϑη τῶν 
ὑπηκόων ἄνευ τῆς παρ᾽ αὐτῶν φιλίας ἰσχύει. ἀλλὰ 
καὶ ὅσῳ τις ἂν πλείω, μὴ μέντοι καὶ πιστὰ αὐτὰ ἔχῃ, 
χαλεπώτερα αὐτῷ γίγνεται. ὁ γοῦν Φαρνάκης μετά τὲ 
τῶν προπαρεσκευασμένων καὶ μετὰ τῶν ὑπὸ τοῦ πα- 
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τρὸς πρὸς τὴν σύλληψιν αὐτοῦ πεμφϑέντων, ῥᾷστα 
γὰρ αὐτοὺς ὠκειώσατο, καὶ ἐπ᾽ αὐτὸν ἄντικρυς τὸν 
πατέρα ἠπείχϑη. πυϑόμενος δὲ τοῦτο ὁ γέρων, ἦν ̓ 
δὲ ἐν Παντικαπαέῳ, στρατιώτας τινὰς ἐπὶ τὸν υἱόν, 

ὡς καὶ αὐτὸς ἐφεψόμενός σφισι, προέπεμψε. καὶ τού- 
τους τε ἐχεῖνος διὰ βραχέος, ἅτε μηδ᾽ αὐτοὺς φι- 
λοῦντας τὸν Μιϑριδάτην, ἀπετρέψατο, καὶ τὴν πό- 
λιν ἑκουσίαν ἔλαβε, τόν τε πατέρα ἐς τὸ βασίλειον. 
καταφυγόντα ἀπέχτεινεν. ἐπεχείρησε μὲν γὰρ ἕαυ- 
τὸν διαχρήσασϑαι, καὶ τάς τε γυναῖκας καὶ τοὺς παῖ- 
δας τοὺς λοιποὺς φαρμάκῳ προαπαλλάξας τὸ λοιπὸν 
ἐξέπιεν, οὐ μέντοι οὔτε δι᾽ ἐκείνου οὔτε διὰ ξίφους 
αὐτοχειρίᾳ ἀποφϑαρῆναι ἠδυνήϑη. τό τε γὰρ φάρ- 
μακον, καίτοι ϑανάσιμον ὄν, οὐ συνεῖλεν αὐτόν, 
ἐπειδὴ πολλῇ καϑ᾿ ἑκάστην ἡμέραν προφυλακῇ ἀλε- 
ξιφαρμάκων ἐκεκράτυντο᾽ καὶ ἡ τοῦ ξίφους πληγὴ 
διά τε τὴν τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἀπό τε τῆς ἡλικίας καὶ 
ἀπὸ τῶν περιεστηκότων ἀσϑένειαν καὶ διὰ τὴν φαρ- 
μάκου ὁποιουδηποτοῦν λῆψιν ἀπημβλύνϑη. ὡς οὖν 
οὔτε δι᾿ ἑαυτοῦ ἀνηλίσκετο καὶ πέρα τοῦ καιροῦ χρο- 
νέξειν ἐδόκει, προσέπεσόν τε αὐτῷ ἐκεῖνοι οὖς ἐπὶ 
τὸν υἱὸν ἐπεπόμφει; καὶ συνετάχυναν τοῖς ξίφεσι 
καὶ ταῖς λόγχαις τὸν ὄλεϑρον. Μιϑριδάτης μὲν δὴ 
ποικιλωτάτῃ ἀεὶ καὶ μεγίστῃ τῇ τύχῃ χρησάμενος 
οὐδὲ τὴν τελευτὴν τοῦ βίου ἁπλὴν ἔσχεν ἐπεϑύ- 
μησέ τε γὰρ ἀποθανεῖν μὴ βουλόμενος, καὶ αὐτὸς 
ἑαυτὸν ἀποκτεῖναι σπουδάσας οὐκ ἠδυνήϑη, ἀλλὰ 
τοῦτο μὲν φαρμάκῳ τοῦτο δὲ καὶ ξίφει αὐϑέντης τὲ 
ἅμα ἐγένετο καὶ ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν ἀπεσφάγη᾽ Φαρ- 
νάκης δὲ τό τε σώμα αὐτοῦ τῷ Πομπηίῳ ταριχεύσας, 
ἔλεγχον τοῦ πεπραγμένου, ἔπεμψε, καὶ ἑαυτὸν τήν 
τε ἀρχὴν παρέδωκε. καὶ ὃς τῷ μὲν Μιϑριδάτῃ οὐδὲν 
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ἐλυμήνατο, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς πατρῴοις ἠρίοις ταφῆναι 
αὐτὸν ἐκέλευσε᾽ τὸ γὰρ πολέμιον αὐτοῦ συναπεσβη- 
κέναι τῇ ψυχῇ νομίξων οὐδὲν ἔτι τῷ νεκρῷ μάτην 

, ὠργίξετο᾽ τὴν μέντοι βασιλείαν τοῦ Βοσπόρου μι- 
σϑὸν τῷ Φαρνάκῃ τῆς μιαιφονίας ἐχαρίσατο, καὶ ἔς 
γὲ τοὺς φίλους τούς τε συμμάχους αὐτὸν ἀνέγραψεν. 

ὡς οὖν ἐκεῖνός τε ἀπωλώλει καὶ τὰ τῆς ἀρχῆς 
αὐτοῦ πάντα πλὴν ὀλίγων κατέστραπτο, τείχη γάρ 
τινα φρουροὶ ἔξω τοῦ Βοσπόρου ἔτι καὶ τότε ἔχοντες 
οὐκ εὐθὺς ὡμολόγησαν. οὐχ ὅτι καὶ ἀνθίστασϑαί οἵ 

διενοοῦντο, ἀλλ᾽ ὅτι ἐφοβοῦντο μὴ τὰ χρήματα, ἃ 
᾿ἐφύλαττον, προδιαρπάσαν Ἐς τιονες ἐκείνοις τὴν αὖ- 
τίαν προσϑῶσι, καὶ διὰ τοῦτο ἀνέμενον, αὐτῷ βου- 
λόμενοι τῷ Πομπηίῳ πάντα ἐπιδεῖξαι, ὡς οὖν τά τε 
ἐνταῦϑα κατξίργαστο καὶ ὃ Φραάτης ἡσυχίαν ηγὲν, 

ἥ τε Συρία καὶ ἡ Φοινίκη καϑειστήκει. τρέπεται πρὸς 
᾿Δρέταν. οὗτος δὲ ᾿ἡραβίων μὲν τῶν νῦν τοῖς Ῥω- 
μαίοις δουλευόντων μέχρι τῆς Ερυϑρᾶς ϑαλάσσης ἐβα- 
σίλευε, πλεῖστα δὲ δὴ τὴν Συρίαν πρότερον λυπή- 
σας, καὶ διὰ τοῦτο μάχῃ πρὸς τῶν Ρωμαίων ἀμυ- 
τόντων αὐτῇ νικηϑείς, ὅμως καὶ τότε ἔτ᾽ ἐπολέμει. 
ἐπ᾽ οὖν τοῦτον τούς τε πλησιοχώρους αὐτῷ ὁ Πομ- 
πήιος ἐλάσας ἀκονιτέ τε αὐτοὺς προσηγάγετο καὶ 
φρουρᾷ παρέδωκε. κἀντεῦϑεν ἐπὶ τὴν Συρίαν τὴν 
Παλαιστίνην, ὡς καὶ τὴν Φοινίκην κακώσαντας. ὧρ- 
μησεν. ἦρχον δὲ αὐτῶν Ὑρκανός τε καὶ ᾿Δριστόβου- 
λος ἀδελφοί, καὶ ἐτύγχανον ὑπὲρ τῆς τοῦ σφετέρου 
θεοῦ, ὅστις ποτὲ οὗτός ἐστιν, ἱερωσύνης. οὕτω γὰρ 
τὴν βασιλείαν σφῶν ὠνόμαξον. αὐτοί τε διαφερόμε- 
νοι καὶ τὰς πόλεις στασιάζοντες. ὁ οὖν Πομπήιος 
Ὑρκανὸν μὲν οὐδεμίαν ἀξιόχρεων ἰσχὺν ἔχοντα ἀμαχὶ 
εὐϑὺς προσέϑετο, ᾿Δ“ριστόβουλον δὲ ἐς χωρίον τι κα- 
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τακλείσας ὁμολογῆσαί οἵ ἠνάγκασε, καὶ ἐπειδὴ μήτε 
τὰ χρήματα μήτε τὸ φρούριον παρεδίδου, ἔδησεν αὐὖ- 
τόν. κἀκ τούτου τοὺς μὲν ἄλλους ῥᾷον προσεποιή- 
σατο, τὰ δὲ Ἱεροσόλυμα πολιορκῶν πράγματα ἔσχε. 
τὴν μὲν γὰρ ἄλλην πόλιν, ἐσδεξαμένων αὐτὸν τῶν 
τὰ τοῦ Ὑρκανοῦ φρονούντων, ἀπραγμόνως ἔλαβεν, 
αὐτὸ δὲ τὸ ἱερὸν προκατασχόντων τῶν ἑτέρων οὐκ 
ἀπόνως εἷλεν ἐπί τε γὰρ μετεώρου ἦν καὶ περιβόλῳ 
ἰδίῳ ὠχύρωτο. καὶ εἴ γε ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις ὁμοίως 
ἠμύνοντο, οὐκ ἂν αὐτὸ ἐχειρώσατο᾽ νῦν δὲ τὰς τοῦ 
Κρόνου δὴ ὠνομασμένας διαλείποντες, καὶ οὐδὲν τὸ 
παράπαν ἕν αὐταῖς δρῶϑτες, παρέδωκαν τοῖς Ῥω- 
μαίοις καιρὸν ἐν τῷ διακένῳ τούτῳ τὸ τεῖχος διασεῖ- 
σαι. μαϑόντες γὰρ τὴν ἐμποίησιν αὐτῶν ταύτην τὸν 
μὲν ἄλλον χρόνον οὐδὲν σπουδῇ ἔπραττον, ταῖς δὲ 
δὴ ἡμέραις ἐκείναις, ὁπότε ἐκ τῆς περιτροπῆς ἐπέλ-. 
ϑοιεν, ἐντονώτατά οἵ προσέβαλλον. καὶ οὕτως ἑάλω- 
σάν τε ἐν τῇ τοῦ Κρόνου ἡμέρᾳ μηδ᾽ ἀμυνόμενοι, 
καὶ πάντα τὰ χρήματα διηρπάσϑη. ἢ τε βασιλεία τῷ 
Ὑρκανῷ ἐδόϑη, καὶ ὁ ̓ Ζριστόβουλος ἀνηνέχϑη. 

ταῦτα μὲν τότε ἐν τῇ Παλαιστίνῃ ἐγένετο᾽ οὕτω 
γὰρ τὸ σύμπαν ἔϑνος. ὅσον ἀπὸ τῆς Φοινίκης μέχρι 
τῆς Αἰγύπτου παρὰ τὴν ϑάλασσαν τὴν ἔσω παρήκει, 
ἀπὸ παλαιοῦ κέκληται. ἔχουσι δὲ καὶ ἕτερον ὄνομα 
ἐπίκτητον᾽ ἥ τε γὰρ χώρα Ἰουδαία καὶ αὐτοὶ Ἰου- 
ϑαῖοι ὠνομάδαται. ἡ δὲ ἐπίκλησις αὕτη ἐκείνοις μὲν 
οὐκ οἶδ᾽ ὅϑεν ἤρξατο γενέσθαι, φέρει δὲ καὶ ἐπὶ τοὺς 
ἄλλους ἀνθρώπους ὅσοι τὰ νόμιμα αὐτῶν, καίπερ 
ἀλλοεϑνεῖς ὄντες. ξηλοῦσι. καὶ ἔστι καὶ παρὰ τοῖς 
Ῥωμαίοις τὸ γένος τοῦτο, κολουσϑὲν μὲν πολλάκις, 
αὐξηϑὲν δὲ ἐπὶ πλεῖστον, ὥστε καὶ ἐς παρρησίαν 

2 τῆς νομέσεως ἐκνικῆσαι. κεχωρέδαται δὲ ἀπὸ τῶν 
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λοιπῶν ἀνθρώπων ἔς τε τἄλλα τὰ περὶ τὴν δίαιταν 
πάνϑ᾽ ὡς ςἰπεῖν, καὶ μάλισϑ᾽ ὅτι τῶν μὲν ἄλλων 
ϑεῶν οὐδένα τιμῶσιν, ἕνα δέ τινα ἰσχυρῶς σέβου- 
σιν. οὐδ᾽ ἄγαλμα οὐδὲν ἐν αὐτοῖς ποτε τοῖς Ἱεροσο- 
λύμοις ἔσχον. ἄρρητον δὲ δὴ καὶ ἀειδῆ αὐτὸν νομί- 
ξοντες εἶναι. περισσότατα ἀνθρώπων ϑρησκεύουσι. 
καὶ αὐτῷ νεών τε μέγιστον καὶ περικαλλέστατον, 
πλὴν καϑ' ὅσον ἀχανής τε καὶ ἀνώροφος ἦν, ἐξεποίη- 
σαν, καὶ τὴν ἡμέραν τὴν τοῦ Κρόνου καλουμένην 
ἀνέϑεσαν, καὶ ἄλλα τε ἐν αὐτῇ ἰδιαίτατα [πολλὰ] ποι- 
οὔσι. καὶ ἔργου οὐδενὸς σπουδαίου προσάπτονται. 

καὶ τὰ μὲν κατ᾽ ἐκεῖνον, τίς τε ἔστι καὶ ὅϑεν 
οὕτως ἐτιμήθη. ὅπως τε περὶ αὐτὸν ἐπτόηνται,. πολ- 
λοῖς τε εἴρηται καὶ οὐδὲν τῇδε τῇ ἱστορίᾳ προσήκει" 
τὸ δὲ δὴ ἐς τοὺς ἀστέρας τοὺς ἑπτὰ τοὺς πλάνητας 
ὠνομασμένους τὰς ἡμέρας ἀνακεῖσθαι κατέστη μὲν 
ὑπ᾽ Αἰγυπτίων. πάρεστι δὲ καὶ ἐπὶ πάντας ἀνθρώ- 
πους. οὐ πάλαι ποτὲ ὡς λόγῳ εἰπεῖν ἀρξάμενον οἵ 
γοῦν ἀρχαῖοι Ἕλληνες οὐδαμῇ αὐτό, ὅσα γε ἐμὲ εἰ- 
δέναι. ἠπίσταντο. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ καὶ πάνυ νῦν τοῖς τε 
ἄλλοις ἅπασι καὶ αὐτοῖς τοῖς Ῥωμαίοις ἐπιχωριάζξει, 
καὶ ἤδη καὶ τοῦτό σφισι πάτριον τρόπον τινά ἐστι, 
βραχύ τι περὶ αὐτοῦ διαλεχϑήῆναι βούλομαι. πῶς τε 
καὶ τένα τρόπον οὕτω τέτακται. ἤκουσα δὲ δύο λ6- 
γους, ἄλλως μὲν οὐ χαλεποὺς γνωσθῆναι, ϑεωρίας 
δέ τινος ἐχομένους. εἰ γάρ τις τὴν ἁρμονίαν τὴν διὰ 
τεσσάρων καλουμένην, ἥπερ που καὶ τὸ κῦρος τῆς 
μουσικῆς συνέχειν πεπίστευται, καὶ ἐπὶ τοὺς ἀστέ- 
ρας τούτους, ὑφ᾽ ὧν ὁ πᾶς τοῦ οὐρανοῦ κόσμος διεί- 
ληπται, κατὰ τὴν τάξιν καϑ᾽ ἣν ἕκαστος αὐτῶν πε- 
ριπορεύεται ἐπαγάγοι. καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς ἔξω 
περιφορᾶς τῆς τῷ Κρόνῳ δεδομένης, ἔπειτα διαλι- 
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πῶὼν δύο τὰς ἐχομένας, τὸν τῆς τετάρτης δεσπότην 
ὀνομάσειε, καὶ μετ᾽ αὐτὸν δύο αὖ ἑτέρας ὑπερβὰς 
ἐπὶ τὴν ἑβδόμην ἀφίκοιτο, καὶ τῷ αὐτῷ τούτῳ τρόπῳ 
αὐτάς τε ἐπιὼν καὶ τοὺς ἐφόρους σφῶν ϑεοὺς ἄνα- 
κυκλῶν ἐπιλέγοι ταῖς ἡμέραις, εὑρήσει πάσας αὐτὰς 
μουσικῶς πῶς τῇ τοῦ οὐρανοῦ διακοσμήσει προση- 

19 χούσας. εἷς μὲν δὴ οὗτος λέγεται λόγος, ἕτερος δὲ 
ὅδε. τὰς ὥρας τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυχτὸς ἀπὸ τῆς 
πρώτης ἀρξάμενυς ἀριϑμεῖν, καὶ ἐκείνην μὲν τῷ 
Κρόνῳ διδούς, τὴν ὃὲ ἔπειτα τῷ Διὶ καὶ τρίτην 
“Ἄρει, τετάρτην ἡλίῳ, πέμπτην ᾿Αφροδίτῃ, ἕχτην 

2 Ἑρμῇ καὶ ἑβδόμην σελήνῃ : κατὰ τὴν τάξιν τῶν κύ- 

κλων καϑ' ἣν οἵ Αἰγύπτιοι αὐτὴν νομίξουσι, καὶ 
τοῦτο καὶ αὖϑις ποιήσας, πάσας γὰρ οὕτω τὰς τέσ- 
σαρας καὶ εἴκοσιν ὥρας περιελϑών, εὑρήσεις τὴν 
πρώτην τῆς ἐπιούσης ἡμέρας ὥραν ἐς τὸν ἥλιον ἀφι- 

8 κνουμένην. καὶ τοῦτο καὶ ἐπ᾽ ἐκείνων τῶν τεσσά- 
φῶν καὶ εἴκοσιν ὡρῶν κατὰ τὸν αὐτὸν τοῖς “πρόσϑεν 
λόγον πράξας, τῇ σελήνῃ τὴν πρώτην τῆς τρίτης 
ἡμέρας ὥραν ἀναϑήσεις, κἂν οὕτω καὶ διὰ τῶν λοι- 
πῶν πορεύῃ, τὸν προσήκοντα ἑαυτῇ ϑεὸν ἑκάστη 

ἡμέρα λήψεται. 
20 ταῦτα μὲν οὕτω παραδέδοται. Πομπήιος δὲ ἐπειδὴ 

καὶ ἐκεῖνα κατέπραξε. πρός τε τὸν Πόντον αὖθις 
ἦλϑε, καὶ παραλαβὼν τὰ τείχη ἔς τε τὴν ̓ Ασίαν κἀν- 
τεῦϑεν ἐς τὴν Ἑλλάδα τήν τε Ἰταλίαν ἐκομίσϑη. 

2 πολλὰς μὲν δὴ οὖν μάχας ἐνίκησε, πολλοὺς δὲ καὶ 
δυνάστας καὶ βασιλέας τοὺς μὲν προσεπολεμώσατυ, 
τοὺς δὲ καὶ ὁμολογίᾳ προσεποιήσατο, πόλεις τε ὀκτὼ 
ἀπῴκισε, καὶ χώρας προσόδους τὲ συχνὰς τοῖς Ῥω- 
μαίοις ἀπέδειξε, τά τὲ πλείω ἔϑνη τῶν ἐν τῇ σία 
τῇ ἠπείρῳ τότε αὐτοῖς ὄντων νόμοις τε ἰδίοις καὶ 
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πολιτείαις κατεστήσατο καὶ διεκόσμησεν, ὥστε καὶ 
δεῦρο αὐτοὺς τοῖς ὑπ᾽ ἐκείνου νομισϑεῖσι χρῆσϑαι. 
ἀλλὰ ταῦτα μέν, καίπερ μεγάλα τε ὄντα καὶ μηδενὶ 
τῶν πρόσϑεν Ῥωμαίων πραχϑέντα, καὶ τῇ τύχῃ καὶ 
τοῖς συστρατευσαμένοις οὗ ἀναϑείη ἄν τις᾽ ὃ δὲ δὴ 
μάλιστα αὐτοῦ τε τοῦ Πομπηίου ἔργον ἐγένετο καὶ 
ϑαυμάσαι διὰ πάντων ἄξιόν ἐστι, τοῦτο νῦν ἤδη 
φράσω. πλείστην μὲν γὰρ ἰσχὺν καὶ ἐν τῇ ϑαλάσσῃ 
καὶ ἐν τῇ ἠπείρῳ ἔχων... πλεῖστα δὲ χρήματα ἐκ τῶν 
αἰχμαλώτων πεπορισμένος. δυνάσταις τε καὶ βασι- 
λεῦσι συχνοῖς ὠκειωμένος, τούς τε δήμους ὧν ἦρξε 
πάντας ὡς εἰπεῖν δι᾿ εὐνοίας εὐεργεσίαις κεχτημέ- 
νος, δυνηϑείς τ᾽ ἂν δι᾿ αὐτῶν τήν τε Ἰταλίαν κατα- 
σχεῖν καὶ τὸ τῶν Ῥωμαίων κράτος πᾶν περιποιήσα- 
σϑαι. τῶν μὲν πλείστων ἐθελοντὶ ἂν αὐτὸν δεξαμέ- 
νῶν, εἰ δὲ καὶ ἀντέστησαν τινες, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἀσϑενείας 
γε πάντως ἂν ὁμολογησάντων, οὐκ ἠβουλήϑη τοῦτο 
ποιῆσαι, ἀλλ᾽ εὐϑὺς ἐπειδὴ τάχιστα ἐς τὸ Βρεντέ- 
σιον ἐπεραιώϑη. τὰς δυνάμεις πάσας αὐτεπάγγελτος, 
μήτε τῆς βουλῆς μήτε τοῦ δήμου ψηφισαμένου τι 
περὶ αὐτῶν, ἀφῆκεν, οὐδὲν οὐδὲ τοῦ ἐς τὰ νικητή- 
ρια αὐταῖς χρήσασϑαι φροντίσας. ἐπειδὴ γὰρ τά τε 
τοῦ Μαρίου καὶ τὰ τοῦ Σύλλου ἐν μέσει τοῖς ἀνϑρώ- 
ποις ἠπίστατο ὄντα, οὐκ ἠθέλησε φόβον τινὰ αὐτοῖς 
οὐδ᾽ ἐπ᾽ ὀλίγας ἡμέρας, ὅτι τι τῶν ὁμοίων πείσον- 
ται, παρασχεῖν. οὔκουν οὐδ᾽ ὄνομα οὐδέν, καίτοι 
πολλὰ ἀπὸ τῶν κατειργασμένων λαβεῖν ἂν δυνηϑ είς, 
προσεκτήσατο. τὰ μὲν γὰρ ἐπινίκια, λέγω δὴ τὰ 
μείξω νομιξόμενα, καίπερ οὐχ ὅσιον ὃν ἔκ γε τῶν 
πάνυ πατρίων ἄνευ τῶν συννικησάντων τινὶ πεὲμ- 
φϑῆναι, ὅμως ψηφισϑέντα ἐδέξατο. καὶ αὐτὰ μὲν 
ἅπαξ ἀπὸ πάντων τῶν πολέμων ἤγαγε, τρόπαια δὲ 
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ἄλλα τὲ πολλὰ καὶ καλῶς κεκοσμημένα καϑ᾽ ἕκαστον 
τῶν ἔργων καὶ τὸ βραχύτατον ἔπεμψε, καὶ ἐπὶ πᾶσιν 
ἕν μέγα, πολυτελῶς κεκοσμημένον καὶ γραφὴν ἔχον 
ὅτι τῆς οἰχουμένης ἐστίν. οὐ μέντοι καὶ ἐπωνυμίαν 
τινὰ προσεπέϑετο, ἀλλὰ καὶ μόνῃ τῇ τοῦ Μάγνου, 
ἥνπερ που καὶ πρὸ ἐκείνων τῶν ἔργων ἐχέχτητο, ἡ ἡρ- 
κέσϑη. οὐ μὴν οὐδ᾽ ἄλλην τινὰ τιμὴν ὑπέρογκον 
λαβεῖν διεπράξατο. ἢ τοῖς γε ψηφισϑεῖσιν ἀπόντι οἵ 
πλὴν ἅπαξ ἐχρήσατο. ἦν δὲ ταῦτα δαφνηφορεῖν τε 
αὐτὸν κατὰ πάσας ἀεὶ τὰς πανηγύρεις, καὶ τὴν στο- 
λὴν τὴν μὲν ἀρχικὴν ἐν πάσαις αὐταῖς, τὴν δὲ ἐπι- 
νέίκιον ἔν τοῖς τῶν ἵππων ἀγῶσιν ἐνδύνειν. ταῦτα 
γὰρ αὐτῷ, συμπράσσοντος ἐς τὰ μάλιστα τοῦ Καίσα- 
ρος, καὶ παρὰ τὴν τοῦ Κάτωνος τοῦ Μάρκου γνώ- 
μην ἐδόϑη. καὶ περὶ μὲν ἐκείνου, ὕστις τὲ ἦν καὶ 
ὅτι τοὺς πολλοὺς ἐθεράπευε, τὸν τὲ “Πομπήιον ἄλλως 

᾿ μὲν καϑήρει, δι᾿ ὧν δὲ δὴ τῷ τε ὁμίλῳ χαριεῖσϑαι 

Ω 

κῶς. 

καὶ αὐτὸς ἰσχύσειν ἔμελλε προσεποιεῖτο, προείρηται" 
ὁ δὲ δὴ Κάτων οὗτος ἦν ἐκ τοῦ τῶν Πορκίων γένους 
καὶ τὸν Κάτωνα τὸν πάνυ ἐξήλου, πλὴν καϑ᾽ ὅσον 
παιδείᾳ Ἑλληνικῇ μᾶλλον αὐτοῦ ἐκέχρητο. ἤσκει δὲ 
τὰ τοῦ πλήϑους ἀκριβῶς, καὶ ἕνα μὲν ἀνθρώπων 
οὐδένα ἐθαύμαξε, τὸ δὲ δὴ κοινὸν ὑπερηγάπα,. καὶ 
πᾶν μὲν τὸ ὑπὲρ τοὺς ἄλλους πεφυκὸς ὑποψία δυ- 
ναστείας ἐμίσει, πᾶν δὲ τὸ δημοτικὸν ἐλέῳ τῆς ἀσϑε- 
νείας ἐφίλει. καὶ δήμου ἐραστής τε ὡς οὐδεὶς ἄλλος 
ἐγίγνετο, καὶ τὴν ὑπὲρ τοῦ δικαίου παρρησίαν καὶ 
μετὰ κινδύνων ἐποιεῖτο. καὶ ταῦτα μέντοι πάντα 
οὔτε πρὸς ἰσχὺν οὔτε πρὸς δόξαν ἢ ῇ τιμήν τινα, ἀλλ᾽ 
αὐτῆς ἕνεκα τῆς τε αὐτονόμου καὶ τῆς ἀτυραννεύτου 
διαίτης ἔπραττε. τοιοῦτος οὖν δή τις ὧν ἔς τε τὸ 
κοινὸν τότε πρῶτον παρῆλθε καὶ πρὸς τὰ ψηφιξό- 
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μενα, καίπερ μηδεμίαν τῷ Πομπηίῳ ἔχϑραν ἔχων, 
ἀλλ᾽ ὅτι γε ἔξω τῶν πατρίων ἦν, ἀντεῖπεν. 

ἀπόντι μὲν δὴ οὖν αὐτῷ ταῦτ᾽ ἔδοσαν, ἐλϑόντι 
δὲ οὐδέν, πάντως ἂν που καὶ ἕτερα προσϑέντες, εἴς- 
περ ἠϑελήκει᾽ ἄλλοις γοῦν τισιν ἐν ἐλάττονι αὐτοῦ 
κράτει γενομένοις πολλὰ καὶ ὑπέρογκα πολλάκις ἔνει- 

᾿μᾶαν. καὶ ὅ ὅτι γὲ καὶ ἐκεῖνα ἄ ἄκοντες ἔπραξαν δῆλόν 
ἐστιν. ὁ οὖν Πομπήιος εὖ εἰδὼς ὅτι πάνϑ᾽ ὅσα ἐν 
ταῖς δυναστείαις τοῖς ἰσχύυουσί τι παρὰ τῶν πολλῶν 
γίγνεται, τήν τε ὑπόνοιαν, κἂν τὰ μάλιστα ἐϑελού- 
σιοί τι ψηφίσωνται. ὡς καὶ κατὰ βίαν ἐκ τῆς τῶν 
κρατούντων παρασκευῆς διδόμενα. ἔχει. καὶ δύξαν 
οὐδεμίαν. τοῖς λαβοῦσιν αὐτα, ὡς καὶ μὴ παρ᾽ ἕκόν- 
των, ἀλλ᾽ ἀναγκασϑέντων, μηδ᾽ ἀπ᾽ εὐνοίας, ἀλλ᾽ ἐκ 
κολακείας ὑπάρξαντα σφισι, φέρει. οὐκ ἐπέτρεψεν 
ἀρχὴν οὐδενὶ οὐδὲν ἐσηγήσασϑαι. καὶ πολύ γε τοῦτο 
βέλτιον εἶναι ἔλεγεν ἢ ψηφισϑέντα μὴ προσίεσϑαι" 
ἐν μὲν γὰρ τῷ μῖσός τε ἐπὶ τῇ δυναστείᾳ ὑφ᾽ ἧς 
ἐγιγνώσκετο, καὶ ὑπερηφανίαν καὶ ὕβριν τῷ μὴ δέ- 
χεσϑαι τὰ διδόμενα παρὰ τῶν κρειττόνων δῆϑεν ἢ 
πάντως γε τῶν ὁμοίων ἐνεῖναι. ἐν δὲ τῷ ἑτέρῳ τὸ 
δημυτικὸν ὄντως καὶ ὄνομα καὶ ἔργον οὐκ ἀπ᾽ ἐνδεί- 
ξεως, ἀλλ᾽ ἐξ ἀληϑείας ὑπάρχειν. τὰς γάρ τοι ἀρχὰς 
καὶ τὰς ἡγεμονίας ἔξω τῶν πατρίων ὀλίγου πάσας 
λαβών. τὰ γοῦν ἄλλα τοιαῦτα, ἐξ ὧν μήτε ὠφελῶν 
τινα μήτε ὠφελούμενος φϑόνον ἄλλως καὶ μῖσος καὶ 
πρὸς αὐτῶν τῶν διδόντων αὐτὰ σχήσειν ἔμελλεν, 
οὐκ ἐδέχετο. 

28 

- ; 

καὶ ταῦτα μὲν ἀνὰ χρόνον ἐγένετο, τότε δὲ οἵ 534 
ς ΕΥ ,». ἡ ᾿ ἢ - 
Ῥωμαῖοι πολέμων ἀνάπαυσιν τὸν λοιπὸν τοῦ ἔτους 
χρόνον ἔσχον, ὥστε καὶ τὸ οἰώνισμα τὸ τῆς ὑγιείας 
ὠνομασμένον διὰ πάνυ πολλοῦ ποιῆσαι. τοῦτο δὲ 



ἐφ 

ω 

20 

ἐφ 

ὡ 

ΓΝ 

210 Ι,.. ΧΧΧΥΠΙ. ΡΟΜΡΕΙΓΒ ΝΙΟΤΟΝΠ. α«ἅ.υ.θ691. 

μαντείας τις τρόπος ἐστί, πύστιν τινὰ ἔχων εἰ ἐπε- 
τρέπει σφίσιν ὁ ϑεὸς ὑγέξιαν τῷ δήμῳ αἰτῆσαι, ὡς 

οὐχ ὅσιον ὃν οὐδὲ αἴτησιν αὐτῆς. πρὶν συγχωρηϑῆ- 
ναι; γενέσϑαι. καὶ ἐτελεῖτο κατ᾽ ἔτος ἡ ἡμέρα, ἐν 
ἡ μηδὲν στρατόπεδον μήτε ἐπὶ πόλεμον ἐξῇει μήτ᾽ 
ἀντιπαρετάττετό τισι μήτε ἐμάχετο. καὶ διὰ τοῦτο 

ἐν τοῖς συνεχέσι κινδύνοις, καὶ μάλιστα τοῖς ἐμφυ- 
λίοις, οὐκ ἐποιεῖτο ἄλλως τε γὰρ παγχάλεπόν σφι- 
σιν ἦν καϑαρὰν ἀπὸ πάντων αὐτῶν ἡμέραν ἀκριβῶς 
τηρῆσαι. καὶ προσέτι καὶ ἀτοπώτατον, κακὰ αὐτοὺς 
ἐν ταῖς στάσεσιν ἑκουσίους ἀμύϑητα ἀλλήλοις παρέ- 

χονταθ.) καὶ μέλλοντας, ἄν τε ἡττηϑῶσιν ἂν τε καὶ 
νικήσωσι, καρποῦσθαι, ἔπειτα σωτηρίαν παρὰ τοῦ 
ϑείου προσαιτεῖν. ἀμέλει καὶ τότε ἡδυνήϑη μέν πως 
τὸ οἰώνισμα ἐκεῖνο ποιηϑῆήναι, οὐ μέντοι καὶ καϑα- 
ρὸν ἐγένετο᾽ ἔξεδροι γάρ τινες ὄρνιϑες ἐπέπταντο, 
καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἀνεμαντεύσαντο. καὶ ἄλλα τε αὐτοῖς 
σημεῖα οὐκ αἴσια συνηνέχϑη᾽ κεραυνοί τε γὰρ ἐν 
αἰϑρίᾳ πολλοὶ ἔπεσον, καὶ ἡ γῆ ἰσχυρῶς ἐσείσϑη, 
εἴδωλά τε πολλαχόϑι ἀνθρώπων ἐφαντάσϑη., καὶ λαμ- 
πάδες ἀνεκὰς ἐς τὸν οὐρανὸν ἀπὸ τῶν δυσμῶν ἀνέ- 
δραμον, ὥστε πάντα τινὰ καὶ ἰδιώτην τὰ σημαινό- 
μενα ἀπ᾿ αὐτῶν προγνῶναι. οἵ γὰρ δήμαρχοι τὸν 
᾿Αντώνιον τὸν ὕπατον ὁμοιοτροπώτατόν σφισιν ὄντα 
προσλαβόντες, ὁ μέν τις τοὺς παῖδας τῶν ὑπὸ τοῦ 
Σύλλου ἐκπεσόντων πρὸς τὰς ἀρχὰς ἦγεν, ὁ δὲ τῷ 
τε Παίτῳ τῷ Πουπλίῳ καὶ τῷ Σύλλᾳ τῷ Κορνηλίῳ 
τῷ μετ᾽ αὐτοῦ ἁλόντι τό τε βουλεύειν καὶ τὸ ἄρχειν 
ἐξεῖναι ἐδίδου. ἄλλος χρεῶν ἀποκοπάς, ἄλλος κλη- 
ρουχίας καὶ ἐν τῇ Ἰταλίᾳ καὶ ἐν τῷ ὑπηκόῳ γενέσϑαι 
ἐσηγεῖτο. 

καὶ ταῦτα μὲν πρός τε τοῦ Κικέρωνος καὶ πρὸς 
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τῶν ἄλλων τῶν ὁμογνωμονούντων οἵ προκαταλη- 
φϑέντα, πρὶν ἔργον τι ἀπ᾿ αὐτῶν συμβῆναι, ἐπαύϑη᾽ 
Τίτος δὲ δὴ. “αβιῆνος Γάιον ἹῬαβέριον ἐπὶ τῷ τοῦ 
Σατουρνίνου φόνῳ γραψάμενος πλεῖστόν σφισι τά- 
ραχον παρέσχεν. ὃ τε γὰρ Σατουρνῖνος πρὸ ξξ που 
καὶ τριάκοντα ἐτῶν ἐτεθνήκει, καὶ τὰ κατὰ τὸν πό- 
λεμον τὸν πρὸς αὐτὸν οἵ ὕπατοι τότε παρὰ τῆς βου- 
λῆς προσετετάχατο, ὥστε ἡ γερουσία ἄκυρος ἐκ τοῦ 
δικαστηρίου ἐκείνου τῶν “ψηφισμάτων ἐγίγνετο. κἀκ 
τούτου πᾶς ὁ κόσμος τῆς πολιτείας ἐταράττετο. ὁ 
μὲν γὰρ Ῥαβέριος οὐδ᾽ ὡμολόγει τὸν φόνον, ἀλλ᾽ 
ἄπαρνος ἦν᾽ οἵ δὲ δήμαρχοι τήν τε ἰσχὺν καὶ τὴν 
ἀξίωσιν τῆς βουλῆς καταλῦσαι παντελῶς ἐσπούδαζον, 
καὶ ἐξουσίαν ἑαυτοῖς τοῦ πάνϑ᾽ ὅσα βούλοιντο ποιεῖν 
προπαρεσκεύαζον᾽ διὰ γὰρ δὴ τοῦ τά τὲ τῷ συνεδρίῳ 
δόξαντα καὶ τὰ πρὸ τοσούτων ἐτῶν πραχϑέντα εὑ- 
ϑύνεσϑαι τοῖς τέ τι τῶν ὁμοίων ἐπιχειροῦσιν ἄδεια 
ἐδίδοτο καὶ αἵ τιμωρίαι αὐτῶν ἐκολούοντο. ἡ οὖν 
γερουσία δεινὸν μὲν καὶ ἄλλως ἐνόμιξεν εἶναι ἄνδρα 
βουλευτὴν μήτ᾽ ἀδικοῦντά τι καὶ ἐς γῆρας ἤδη προε- 
ληλυϑότα ἀπολεῖσϑαι, πολλῷ δὲ δὴ μᾶλλον ἠγανάκτει 
ὅτι τὸ τὲ πρόσχημα τῆς πολιτείας διεβάλλετο καὶ τὰ 
πράγματα τοῖς φαυλοτάτοις ἐπετρέπετο. σπουδαί τε 
οὖν ταραχώδεις καὶ φιλονεικίαι ἀφ᾽ ἑκατέρων περί 
τὲ τοῦ δικαστηρίου, τῶν μὲν ὅπως μὴ συναχϑῇ, τῶν 
δὲ ἵνα καϑιξήσῃ δικαιούντων, καὶ ἐπειδὴ τοῦτο διά 
τε τὸν Καίσαρα καὶ δι᾽ ἄλλους τινὰς ἐνίκησε, περέτε 
τῆς κρίσεως αὖϑις συνέβησαν καὶ ἦν γὰρ αὐτὸς 

ἐκεῖνος καὶ μετὰ τοῦ Καίσαρος τοῦ Λουκίου δικά- 
ἕξων. οὐ γὰρ ἁπλώς. ἀλλὰ τὸ δὴ λεγόμενον περδουελ- 
λέωνος ὁ Ῥαβίριος ἐχρίϑη, κατεψηφίσαντο αὐτοῦ, 
καίτοι μὴ πρὸς τοῦ δήμου κατὰ τὰ πάτρια, ἀλλὰ 
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πρὸς αὐτοῦ τοῦ στρατηγοῦ οὐκ ἐξὸν αἱρεϑέντες. καὶ 
ἐφῆκε μὲν ὁ Ῥαβίριος, πάντως δ᾽ ἂν καὶ παρὰ τῷ 
δήμῳ ἑάλω, εἰ μὴ ὁ Μέτελλος ὁ Κέλερ οἰωνιστής τε 
ὧν καὶ στρατηγῶν ἐνεπόδισεν᾽ ἐπειδὴ γὰρ οὔτε ἄλ- 
λως ἐπείϑοντό οἷ, οὔϑ᾽ ὅτι παρὰ τὰ νενομισμένα ἡ 
κρίσις ἐγεγόνει ἐνεϑυμοῦντο, ἀνέδραμεν ἐς τὸ Ἰανί- 
κουλον πρὶν καὶ ὁτιοῦν σφας ψηφίσασϑαι, καὶ τὸ 
σημεῖον τὸ στρατιωτικὸν κατέσπασεν, ὥστε μηδὲν ἔτ᾽ 

᾿ αὐτοῖς ἐξεῖναι διαγνῶναι. 
28᾽ τοῦτο δέ, τὸ κατὰ τὸ σημεῖον, τοιόνδε τί ἐστι. 

πολλῶν τὸ ἀρχαῖον πολεμίων τῇ πόλει προσοικούν- 
τῶν. φοβούμενοι μήποτε ἐκκλησιαξόντων σφῶν κατὰ 
τοὺς λόγους ἐπέϑωνταί τινες τῇ πόλει τὸ Ἰανέχουλον 
καταλαβόντες, ἐνόμισαν μὴ πάντες ἅμα ψηφίξεσϑαι., 
ἀλλά τινας ἀεὶ ἐνόπλους τὸ χωρίον ἐκεῖνο ἐκ διαδο- 
χῆς φυλάττειν. καὶ αὐτό, ἕως μὲν ἡ ἐκκλησία ἦν, 
ἐφρούρουν, ὁπότε δὲ διαλυϑήσεσϑαι ἔμελλε, τό τε 
σημεῖον καϑῃρεῖτο καὶ οἵ φύλακες ἀπηλλάσσοντο᾽ 
οὐ γὰρ ἐξῆν μὴ φρουρουμένου τοῦ χωρίου ἐκείνου 
οὐδὲν ἔτι χρηματισϑῆναι. τοῦτο δὲ ἐν μόναις ταῖς 
κατὰ τοὺς λόχους ἀϑροιξομέναις ἐκκλησίαις ἐγίγνετο, 

᾿ πὸ »Ἢ " ἰχὴ ’ δ ἊΨ 

ὅτι τὲ ἔξω τοῦ τείχους καὶ ὅτι πάντες οἵ τὰ ὅπλα 
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ἔχοντες ἀνάγκην εἶχον ἐς αὐτὰς συνιέναι" καὶ ἔτι 
καὶ νῦν ὁσίας ἕνεκα ποιεῖται. 

οὕτω μὲν δὴ τότε ἥ τε ἐκκλησία καϑαιρεϑέντος 
τοῦ σημείου διελύϑη καὶ ὁ Ῥαβίριος ἐσώϑη᾽ ἐξὴν 
μὲν γὰρ τῷ Δαβιήνῳ καὶ αὖθις δικάσασϑαι, οὐ μέν- 
τοι καὶ ἐποίησεν αὐτό ὁ δὲ δὴ Κατιλίνας ὧδέ τε 
καὶ διὰ τάδε ἀπώλετο. ἔδοξε τῇ βουλῇ, τήν τε ὑπα- 
τείαν καὶ τότε αἰτήσαντος., καὶ πᾶν ὀτιδήποτε ἔνε- 
δέχετο ὅ πῶς ἀποδειχϑῇ μηχανωμένου, δέκα ἐτῶν φυ- 
γήν, τοῦ Κικέρωνος ἐς τὰ μάλιστα ἐνάγοντος, τοῖς 
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ἐπιτιμίοις τοῖς ἐπὶ τῷ δεκασμῷ τεταγμένοις προσ- 
νομοϑετῆσαι. τοῦτ᾽ οὖν καὶ ἐκεῖνος δι᾿ ἑαυτόν, ὅπερ 
που καὶ ἀληϑὲς ἦν, ἐγνῶσϑαι νομίσας ἐπεχείρησε 
μέν. χεῖρά τινα παρασκευάσας. τὸν Κικέρωνα καὶ 
ἄλλους τινὰς τῶν πρώτων ἐν αὐταῖς ταῖς ἀρχαιρε- 
σίαις, ἵν᾽ ὕπατος εὐϑὺς χειροτονηϑῇ, φονεῦσαι, οὐκ 
ἠδυνήϑη δέ. ὁ γὰρ Κικέρων προμαϑὼν τὸ ἐπιβού- 
λευμα τῇ τὲ γερουσίᾳ ἐμήνυσεν αὐτὸ καὶ κατηγορίαν 
αὐτοῦ πολλὴν ἐποιήσατο᾽ ἐπειδή τε οὐκ ἔπεισέ σφας 
ψηφίσασϑαί τι ὧν ἠξίου, οὔτε γὰρ πιϑανὰ ἐξηγγελ- 
κέναι καὶ διὰ τὴν ἑαυτοῦ ἔχϑραν καταψεύδεσϑαι τῶν 
ἀνδρῶν ὑπωπτεύϑη, ἐφροβήϑη ἅτε καὶ προσπαρωξυγ- 
κὼς τὸν Κατιλέναν, ...... καὶ οὐκ ἐτόλμησεν ἁπλῶς ἐς 
τὴν ἐκκλησίαν ἐσελϑεῖν ὥσπερ εἰώϑει. ἀλλὰ τούς τε 
ἐπιτηδείους συνεπηγάγετο παρεσκευασμένους ἀμῦναί 
οἵ εἴ τι δεινὸν γένοιτο, καὶ ϑώρακα τῆς τε ἑαυτοῦ 
ἀσφαλείας καὶ τῆς ἐκείνων διαβολῆς ἕνεκα, ὑπὸ μὲν 
τὴν ἐσθῆτα, παραφαίνων δ᾽ αὐτὸν ἐξεπίτηδες, ἐνε- 
δύσατο. ἔκ τε οὖν τούτου, καὶ ὅτι καὶ ἄλλως φήμη 
τις ἐγένετο ὅτι ἐπιβουλεύεται, ὃ τὲ δῆμος δεινῶς 
ἠγανάκτησε καὶ οἵ συνομωμοχότες τῷ Κατιλίνᾳ φο- 
βηϑέντες αὐτὸν ἡσύχασαν. καὶ οὕτως ὕπατοίτε ἕτε- 
ρον ἡἠρέϑησαν. καὶ ἐχεῖνος οὐκέτι λάϑρα, οὐδὲ ἐπὶ 
τὸν Κικέρωνα τούς τε σὺν αὐτῷ μόνους. ἀλλὰ καὶ 
ἐπὶ πᾶν τὸ κοινὸν τὴν ἐπιβουλὴν συνίστη. ἐκ γὰρ 
τῆς Ῥώμης αὐτῆς τούς τε κακίστους καὶ καινῶν ἀεί 
ποτὲ πραγμάτων ἐπιϑυμητάς. κἀκ τῶν συμμάχων ὅτι 
πλείστους. χρεῶν τε ἀποκοπὰς καὶ γῆς ἀναδασμούς, 
ἄλλα τὲ ἐξ ὧν μάλιστα δελεάσειν αὐτοὺς ἤμελλεν, 
ὑπισχνούμενός σφισι συνῆγε. καὶ τούς γε πρώτους 
αὐτῶν καὶ δυνατωτάτους. ἦσαν δὲ ἄλλοι τε καὶ ᾽4ν- 
τώνιος ὁ ὕπατος. καὶ ἐς ἀϑεμίτων ὁρκωμοσιῶν ἀνάγ- 
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κην προήγαγε᾽ παῖδα γάρ τινα καταϑύδας, καὶ ἐπὶ τῶν 
σπλάγχνων αὐτοῦ τὰ ὅρκια ποιήσας. ἔπειτ᾽ ἐσπλάγ- 
χνευσεν αὐτὰ μετὰ τῶν ἄλλων. συνέπραττον δὲ αὐτῷ 
τὰ μάλιστα τὰ μὲν ἐν τῇ Ῥώμῃ ὃ τε ὕπατος καὶ ὁ 
Μέντουλος ὁ Πούπλιος ὁ μετὰ τὴν ὑπατείαν ἐκ τῆς 
γερουσίας ἐχκπεσών. ἐστρατήγει γὰρ ὅπως τὴν βου- 
λείαν ἀναλάβῃ. τὰ δὲ ἐν ταῖς Φαισούλαις, ἐς ἃς οἵ 
στασιῶται αὐτοῦ συνελέγοντο, ΓΑαιός τις Μάλλιος, 
τῶν τε πολεμικῶν ἐμπειρότατος, μετὰ γὰρ τῶν τοῦ 
Σύλλου λοχαγῶν ἐστράτευτο, καὶ πολυδαπανώτατος 
ὦν σύμπαντα γοῦν ὅσα τότε ἐκτήσατο, καίπερ 
πάμπολλα ὄντα, κακῶς καταναλώσας ἑτέρων ἔργων 
ὁμοίων ἐπεϑύμει. 

παρασκευαζομένων οὖν ταῦτα αὐτῶν, μηνύεται 
τῷ Κικέρωνι πρότερα μὲν τὰ ἐν τῷ ἄστει γιγνόμενα 
διὰ γραμμάτων τινῶν, ἃ τὸν μὲν γράψαντα οὐκ ἐδή- 
λου, τῷ δὲ δὴ Κράσσῳ καὶ ἄλλοις τισὶ τῶν δυνατῶν 
ἐδόϑη᾽ καὶ ἐπ᾽ αὐτοῖς δόγμα ἐχυρώϑη,. ταραχήν τε 
εἶναι καὶ ξήτησιν τῶν αἰτέων αὐτῆς γενέσϑαι. δεύ- 
τερὰ δὲ τὰ ἀπὸ τῆς Τυρσηνίδος, καὶ προσεψηφίσαντο 
τοῖς ὑπάτοις τὴν φυλακὴν τῆς τε πόλεως καὶ τῶν 
ὅλων αὐτῆς πραγμάτων, καϑάπερ εἰώϑεσαν᾽ καὶ γὰρ 
τούτῳ τῷ δόγματι προσεγράφη τὸ διὰ φροντίδος αὐ- 
τοὺς σχεῖν ὥστε μηδεμίαν ἀποτριβὴν τῷ δημοσίῳ 
συμβῆναι. γενομένου δὲ τούτου καὶ φρουρᾶς πολλα- 
χόϑι καταστάσης τὰ μὲν ἐν τῷ ἄστει οὐκέτ᾽ ἐνεῶτε- 
ρέίσϑη, ὥστε καὶ ἐπὶ συκοφαντίᾳ τὸν Κικέρωνα δια- 
βληϑῆναι, τὰ δὲ ἐκ τῶν Τυρσηνῶν ἀγγελλόμενα τήν 
τε αἰτίαν ἐπιστώσατο καὶ βίας ἐπ᾽ αὐτοῖς γραφὴν 
τῷ Κατιλίνᾳ παρεσκεύασε. καὶ ὃς τὰ μὲν πρῶτα 
καὶ πάνυ αὐτὴν ἑτοίμως. ὡς καὶ ἀπὸ χρηστοῦ τοῦ 
συνειδότος, ἐδέξατο, καὶ πρός τε τὴν δίκην δῆϑεν 
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ἡτοιμάξετο, καὶ τῷ Κικέρωνι αὐτῷ τηρεῖν ἑαυτόν, 
ὅπως δὴ μὴ φύγῃ που. παρεδίδου. μὴ προσδεξαμέ- 
νου δὲ ἐκείνου τὴν φρουρὰν αὐτοῦ, παρὰ τῷ Με- 
τέλλῳ τῷ στρατηγῷ τὴν δίαιταν ἑκουσίως ἐποιεῖτο, 
ἵν᾽ ὡς ἥκιστα ὑποπτευϑῇ νεωτερίξειν τι. μέχρις ἂν 
καὶ ἐκ τῶν αὐτόϑεν συνωμοτῶν ἰσχυρόν τι προσλάβῃ. 
ὡς δ᾽ οὐδέν οἵ προεχώρει, ὃ τε γὰρ ᾿άντώνιος φοβη- 
ϑεὶς ὑπεστέλλετο καὶ ὁ Μ“έντουλος ἥκιστα δραστήριος 
ἦν, πρυεῖπεν αὐτοῖς νυκτὸς ἐς οἰκίαν τινὰ συλλεγῆ- 

ναι, καὶ λαϑὼν τὸν Μέτελλον ἦλϑέ τε πρὸς αὐτοὺς 
καὶ ἐπετίμησέ σφισιν ἐπέ τε τῇ ἀτολμίᾳ καὶ ἐπὶ τῇ 
μαλακίᾳ. κἀκ τούτου διεξελθὼν ὅσα τε πεέσοιντο 
φωραϑέντες καὶ ὅσων τεύξοιντο κατορϑώσαντες,. οὔ- 
τῶς αὐτοὺς καὶ ἐπέρρωσε καὶ παρώξυνεν ὥσϑ᾽ ὑπο- 
σχέσϑαι δύο τινὰς ἔς τε τὴν τοῦ Κικέρωνος οἰκίαν 
ἅμα τῇ ἡμέρα ἐσάξειν κἀνταῦϑα αὐτὸν φονεύσειν. 
ὡς δὲ καὶ τοῦτο προεμηνύϑη, ὁ γὰρ Κικέρων πολὺ 
δυνάμενος, συχνούς τε ἐκ τῶν συνηγορημάτων τοὺς 
μὲν οἰκειούμενος. τοὺς δὲ ἐκφοβῶν. πολλοὺς τοὺς 
διαγγέλλοντάς οἵ τὰ τοιαῦτα ἔσχε, μεταστῆναι ἡ γε- 
ρουσία τὸν Κατιλίναν ἐψηφίσατο. καὶ ὃς ἀσμένως 
τε ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ ἐξεχώρησε, καὶ πρὸς τὰς 
Φαισούλας ἐλϑὼν τόν τε πόλεμον ἄντικρυς ἀνείλετο, 
καὶ τὸ ὄνομα καὶ τὴν σκευὴν τῶν ὑπάτων λαβὼν καὶ 
τοὺς προσυνειλεγμένους ὑπὸ τοῦ Μαλλίου συνεκρό- 
τει. κἀν τούτῳ καὶ ἄλλους τινάς, πρῶτον μὲν ἐκ 
τῶν ἐλευϑέρων, ἔπειτα δὲ καὶ ἐκ τῶν δούλων, προσ- 
ἑποιεῖτο. ὄϑενπερ καὶ οἵ Ῥωμαῖοι τήν τε βίαν αὖὐ- 
τοῦ κατεψηφίσαντο, καὶ τὸν ᾿Αἀντώνιον ἐς τὸν πόλε- 
μον, ἀγνοοῦντές που τὴν συνωμοσίαν σφῶν. ἔστει- 
λαν, αὐτοί τὲ τὴν ἐσθῆτα μετέβαλον. καὶ διὰ ταῦτα 

99 
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Μακεδονίας ἄρξαι, οὔτε δὲ ἐς ἐκείνην, τῷ γὰρ συν- 
ἄρχοντι αὐτῆς διὰ τὴν περὶ τὰς δίκας σπουδὴν ἐξέ- 
στη, οὔτε ἐς τὴν Γαλατίαν τὴν πλησίον. ἣν ἀντέ- 
λαβε, διὰ τὰ παρόντα ἐξήλασεν, ἀλλ᾽ αὐτὸς μὲν τὴν 
πόλιν διὰ φυλακῆς ἐποιήσατο, ἐς δὲ τὴν Γαλατίαν 
τὸν Μέτελλον. ὅπως μὴ καὶ ὁ Κατιλίνας αὐτὴν σφε- 
τερίσηται. ἔπεμψε. 

καὶ ἐν καιρῷ γε ἐς τὰ μάλιστα τοῖς Ῥωμαίοις 
κατέμεινε. παρασκευαζομένου γὰρ τοῦ ΜΔεντούλου 
καταπρῆσαί τε τὸ ἄστυ καὶ σφαγὰς ἐργάσασϑαι μετά 
τε τῶν ἄλλων τῶν συνομωμοκότων καὶ μετὰ ᾽4λλο- 
βρίγων, οὗς κατὰ πρεσβείαν παρόντας ἀνέπεισε συμ- 
φρονῆσαί τε αὐτῷ .... καὶ συλλαβὼν τοὺς ἐπ᾽ αὐτὴν 
σταλέντας ἔς τε τὸ βουλευτήριον μετὰ τῶν γραμμά- 
τῶν ἐσήγαγε, καὶ ἄδειαν αὐτοῖς δοὺς πᾶσαν οὕτω 
τὴν συνωμοσίαν ἤλεγξε. κἀκ τούτου ὁ Λέντουλος 
ἀπειπεῖν τὴν στρατηγίαν ὑπὸ τῆς γερουσίας ἀναγ- 
κασϑεὶς ἐν φρουρᾷ μετὰ τῶν ἄλλων τῶν συλληφϑέν- 
τῶν ἐγένετο; καὶ οἷ λοιποὶ ἀνεξητυῦντο. καὶ ταῦτα 
καὶ τῷ δήμῳ ὁμοίως ἤρεσε, καὶ μάλιστ᾽ ἐπειδή, τοῦ 
Κικέρωνος δημηγοροῦντός τι περὶ αὐτῶν, τὸ ἄγαλμα 

τὸ τοῦ Ζιὸς ἔς τε τὸ Καπιτώλιον παρ᾽ αὐτὸν τὸν 

καιρὸν τῆς ἐκκλησίας ἀνιδρύϑη. καὶ κατὰ τὴν ὑφή- 
γησιν τῶν μάντεων πρός τε τὰς ἀνατολὰς καὶ πρὸς 
τὴν ἀγορὰν βλέπον ἀνετέϑη. ἐπειδὴ γὰρ ἐκεῖνοί τὲ 
συνωμοσίαν τινὰ ἐξελεγχϑήσεσϑαι ἐκ τῆς τοῦ ἀγάλ- 
ματος στάσεως εἰρήκεσαν, καὶ ἡ ἀνάϑεσις αὐτοῦ 
τοῖς φωραϑεῖσι συνέβαινε. τό τε ϑεῖον ἐμεγάλυ- 
νον καὶ τοὺς τὴν αἰτίαν λαβόντας δι᾿ ὀργῆς μᾶλλον 
ἐποιοῦντο. 

διῆλϑε μὲν οὖν λόγος ὅτι καὶ ὁ Κράσσος ἐν αὖὐ- 
τοῖς εἴη, καὶ τοῦτο καὶ τῶν συλληφϑέντων τις. ἐμή- 
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νυσεν, οὐ μέντοι πολλοὶ ἐπίστευσαν᾽ οἵ μὲν γὰρ 
ἀρχὴν οὐδ᾽ ἠξίουν τοιοῦτό τι ἐς αὐτὸν ὑποπτεύειν, 
οἵ δὲ καὶ ἐκ τῶν ὑπαιτίων ὑπετόπουν αὐτό, ὅπως 
βοηϑείας τινὸς διὰ τοῦτο παρ᾽ αὐτοῦ, ὅτι πλεῖστον 
ἐδύνατο, τύχωσι, λογοποιεῖσϑαι. εἰ δ᾽. οὖν τισι καὶ 
πιστὸν ἐδόκει εἶναι, ἀλλ᾽ οὔτι γε ἐδικαίουν ἄνδρα τε 
ἐν. τοῖς πρώτοις σφῶν ὄντα ἀπολέσαι καὶ τὴν πόλιν 
ἐπὶ πλεῖον ἐκταράξαι. ὥστε τοῦτο μὲν παντελῶς διέ- 
πεσε᾿ παρασκευαζομένων δὲ δὴ πολλῶν καὶ δούλων 
καὶ ἐλευϑέρων, τῶν μὲν ὑπὸ δέους, τῶν δὲ καὶ οἴκτῳ 
τοῦ τε Μεντούλου καὶ τῶν ἄλλων, ἐξαρπάσαι πάντας 
αὐτούς, ὅπως μὴ ἀποϑάνωσι, προπυϑόμενος τοῦϑ᾽ 
ὁ Κικέρων τό τε Καπιτώλιον καὶ τὴν ἀγορὰν τῆς 
νυκτὸς φρουρᾷ προκατέσχε, καί τινα παρὰ τοῦ δαι- 
μονίου χρηστὴν ἐλπίδα ἅμα τῇ ἕῳ λαβών, ὅτι ἱερῶν 
ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ ὑπὸ τῶν ἀειπαρϑένων ὑπὲρ τοῦ 
δήμου ποιηϑέντων τὸ πῦρ ἐπὶ μακρότατον παρὰ τὸ 
εἰκὸς ἤρϑη. τὸν μὲν δῆμον τοῖς στρατηγοῖς ὁρκώσαι 
ἐς τὸν κατάλογον, εἰ δή τις χρεία στρατιωτῶν γέ- 
νοιτο, ἐκέλευσεν, αὐτὸς δὲ ἐν τούτῳ τὴν βουλὴν 
ἤϑροισε, καί σφας συνταράξας τε καὶ ἐκφοβήσας 
ἔπεισε ϑάνατον τῶν συνειλημμένων καταγνῶναι. ἐγέ- 
νοντὸ μὲν γὰρ ἀμφίβολοι. καὶ παρ᾽ ὀλίγον αὐτοὺς 
ἀπέλυσαν. ὁ γὰρ Καῖσαρ, πάντων τῶν πρὸ αὐτοῦ 
ψηφισαμένων ἀποθανεῖν σφας. γνώμην ἔδωκε δῆσαί 
τε αὐτοὺς καὶ ἐς πόλεις ἄλλους ἄλλῃ καταϑέσϑαι, 
τῶν οὐσιῶν ἐστερημένους, ἐπὶ τῷ μήτε περὶ ἀδεέας 
ἔτι αὐτῶν χρηματισϑὴναί τί ποτε, κἂν διαδρᾷ τις, 
ἐν πολεμίων μοίρα τὴν πόλιν ἐξ ἧς ἂν φύγῃ εἶναι" 
καὶ τοῦτο πάντες οἵ μετὰ ταῦτα ἀποφηνάμενοι μέχρι 
τοῦ Κάτωνος ἐψηφίσαντο, ὥστε καὶ τῶν προτέρων 
τινὰς μεταγνῶναι. ἐπεὶ δὲ οὗτος αὐτός τε τὸν ϑά- 
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νατον αὐτῶν κατεδίκασε καὶ τοὺς λοιποὺς πάντας 
ὁμοψήφους ἐποιήσατο, οὕτω δὴ ἐκεῖνοί τε ἐκ τῆς 
νικώσης ἐκολάσϑησαν. καὶ ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ ϑυσία καὶ 
ἱερομηνία ἐψηφέίέσϑη. ὃ μηπώποτε ἐπὶ τοιούτῳ τινὶ 
ἐγεγόνει᾽ καὶ οἵ ἄλλοι οὗ μηνυϑέντες ἐξητοῦντο, καί 
τινες καὶ ἐπὶ τῷ μελλῆσαι συμφρονήσειν αὐτοῖς ὑπο- 
πτευϑέντες εὐθϑύνοντο. ᾿καὶ τὰ μὲν ἄλλα οἱ ὕπατοι 
διῴκουν, Αὖλον δὲ Φουλούιον ἄνδρα βουλευτὴν αὐὖ- . 
τὸς ὁ πατὴρ ἀπέσφαξεν, οὔτι γε καὶ μόνος, ὥς γέ 
τισι δοκεῖ. τοῦτ᾽ ἐν ἰδιωτείᾳ ποιήσας συχνοὶ γὰρ 
δὴ καὶ ἄλλοι, οὐχ ὅτι ὕπατοι, ἀλλὰ καὶ ἰδιῶται, παῖ- 
δὰς σφων ἀπέχτειναν. 

τότε μὲν δὴ τόδε ἐγένετο, καὶ τὰς αἱρέσεις τῶν 
ἱερέων, γράψαντος μὲν τοῦ Μαβιήνου., σπουδάσαν- 
τος δὲ τοῦ Καίσαρος. ἐς τὸν δῆμον αὖϑις ὁ ὅμιλος 

παρὰ τὸν τοῦ Σύλλου νόμον ἐπανήγαγεν. ἀνανεω- 

σάμενος τὸν τοῦ Ζομιτέου. ὁ γὰρ Καῖσαρ τοῦ Με- 
τέλλου τοῦ εὐσεβοῦς τελευτήσαντος τῆς τε ἱερωσύ- 
νης αὐτοῦ: καίτοι καὶ νέος καὶ μηδέπω ἐστρατηγη- 
κῶς, ἐπεϑύμησε᾽ καὶ ἐν τῷ πλήϑει τὴν ἐλπίδα αὐ- 
τῆς, διά τὲ τἄλλα καὶ ὅτι τῷ τε Μαβιήνῳ κατὰ τοῦ 
Ῥαβιρίου συνηγώνιστο καὶ τὸν “έντουλον ἀποθανεῖν 
οὐκ ἐψήφιστο, λαβὼν τοῦτό τε ἔπραξε, καὶ ἀρχιέ- 
ρεῶς τῶν ποντιφίκων, καίπερ ἄλλων τε τῆς τιμῆς 
πολλῶν καὶ τοῦ Κατούλου μάλιστα ἀντιποιουμένων, 
ἀπεδείχϑη. καὶ γὰρ ϑεραπεῦσαι καὶ κολακεῦσαι πάντα 
τινὰ καὶ τῶν τυχόντων ἑτοιμότατος ἐγένετο, καὶ οὔτε 
λόγου οὔτε ἔργου οὐδενὸς ἐς τὸ κατατυχεῖν ὧν ἐσπού- 
δαξεν ἐξίστατο᾽ οὐδὲ ἔμελέν οἱ τῆς αὐτίκα ταπεινό- 
τητος πρὸς τὴν ἐκ τοῦ ἔπειτα ἰσχύν. ἀλλ᾽ ὧν ἐπε- 
χείρει πρωτεῦσαι, τούτους ὡς καὶ κρείττονας ὑπ- 
ήρχετο. 
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τῷ μὲν οὖν Καίσαρι διὰ ταῦϑ᾽ οἵ πολλοὶ προσ- 
φιλεῖς ἦσαν, τὸν δὲ δὴ Κικέρωνα ἐν ὀργῇ ἐπὶ τῷ 
τῶν πολιτῶν ϑανάτῳ ποιούμενοι τά τε ἄλλα ἤχϑαι- 

ρον, καὶ τέλος ἀπολογεῖσϑαί τε καὶ καταλέξαι πάνϑ᾽ 
ὅσα ἐν τῇ ὑπατεία ἐπεποιήκει τῇ τελευταίᾳ τῆς ἀρ- 
χῆς ἡμέρα ἐθελήσαντα, πάνυ γάρ που ἡδέως οὐχ 
ὅπως ὑφ᾽ ἑτέρων ἐπῃνεῖτο, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἑαυτὸν 
ἐνεκωμέαξεν, ἐσίγασαν. οὐδὲ ἐπέτρεψαν αὐτῷ ἔξω τι 
τοῦ ὄρχου φϑέγξασϑαι, συναγωνιστῇ Μετέλλῳ Νέ- 
πῶτι δημαρχοῦντι χρησάμενοι, πλὴν καϑ᾽ ὅσον ἄντι- 
φιλονεικήσας προσεπώμοσεν ὅτι σεσωκὼς τὴν πό- 

λιν εἴη. 

καὶ ὁ μὲν καὶ ἐκ τούτου πολὺ μᾶλλον ἐμισήϑη, 
Κατιλίνας δὲ ἐν ἀρχῇ εὐϑὺς τοῦ ἔτους ἐν ᾧ Ἰούνιός 
τε Σιλανὸς καὶ Δούκιος “Δικένιος ἦρξαν ἀπεφϑάρη. 

τέως μὲν γάρ, καίπερ δύναμιν οὐκ ὀλίγην ἔχων, 
ἐκαραδόκει τὰ τοῦ Μεντούλου καὶ διέμελλεν, ἐλπί- 
ἕξων, ἂν φϑάσωσιν ὅ τε Κικέρων καὶ οἵ σὺν αὐτῷ 
σφαγέντες, ῥᾳδίως τὰ λοιπὰ προσκατεργάσεσϑαι᾽ ἐπεὶ 
δὲ ἐκεῖνόν τε ἀπολωλότα ἐπύϑετο καὶ τῶν συνόντων 
οἱ συχνοὺς μεϑισταμένους διὰ τοῦτ᾽ ἤσϑετο, ὅ τε 
᾿Αντώνιος καὶ ὁ Μέτελλος ὁ Κέλερ πρὸς ταῖς Φαισού- 
λαις προσεδρεύοντες οὐδαμῇ προελϑεῖν αὐτῷ ἐπέ- 

τρέπον, ἀποκινδυνεῦσαι ἠναγκάσϑη, καὶ ἦσαν γὰρ 
δίχα ἐστρατοπεδευμένοι, πρὸς τὸν ᾿ἀντώνιον ἐτρά- 
πετο, καίπερ τῷ ἀξιώματι προέχοντα τοῦ Μετέλλου 
καὶ δύναμιν πλείω περιβεβλημένον. αἴτιον δὲ ὅτι 
ἐλπίδα αὐτοῦ κατὰ τὸ συνώμοτον ἐθελοκακήσειν ἔσχεν. 
ὑποπτεύσας οὖν τοῦτ᾽ ἐχεῖνος, καὶ μήτε δι᾽ εὐνοίας 
ἔτ᾽ αὐτῷ ἅτε ἀσϑενεῖ ὄντι ὦν, πρός τε γὰρ τὰς δυ- 
νάμεις τινῶν καὶ πρὸς τὰ ἑαυτῶν συμφέροντα καὶ 
τὰς ἔχϑρας τάς τε φιλίας οἵ πολλοὶ ποιοῦνται. καὶ 
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προσχκαταδείσας μή πῶς προϑύμως σφὰς ἀγωνιξομέ- 
νους ἰδὼν ἐξονειδίσῃ τι καὶ προενέγκῃ οἵ τῶν ἀπορ- 
ρήτων, αὐτὸς μὲν νοσεῖν προεφασίσατο, Μάρκῳ δὲ 
Πετρηίῳ τὴν μάχην ἐπέτρεψε. συμβαλὼν οὖν οὐ- 
τός σφισι τὸν Κατιλίναν καὶ ἄλλους τρισχιλίους προ- 
ϑυμότατα ἀγωνιξομένους οὐκ ἀναιμωτὶ κατέκοψεν" 
οὔτε γὰρ ἔφυγεν αὐτῶν οὐδείς. καὶ ἐν χώρα πάντες 
ἕπεσον, ὥστε καὶ αὐτοὺς τοὺς κρατήσαντας πολὺ τῶν 
κοινῶν ὀδύρασϑαι. ὅτι καὶ τοιούτους καὶ τοσούτους, 
εἰ καὶ δικαίως. ἀλλὰ καὶ πολίτας τε καὶ συμμάχους 
ἀπωλωλέκεσαν. ὁ δ᾽ οὖν ᾿ἀντώνιος τήν τε κεφαλὴν 
αὐτοῦ ἐς τὸ ἄστυ, ὅπως πιστεύσαντες αὐτὸν τετε- 
λευτηκέναι μηδὲν ἔτι δεδίωσιν. ἔπεμψε. καὶ αὐτο- 
κράτωρ ἐπὶ τῇ νίκῃ, καίτοι τοῦ ἀριϑμοῦ τῶν πεφο- 
νευμένων ἐλάττονος παρὰ τὸ νενομισμένον ὄντος. 
ἐπεκλήϑη. βουϑυτηϑῆναί τε ἐψηφίσϑη., καὶ τὴν 
ἐσθῆτα ὡς καὶ πάντων τῶν δεινῶν ἀπηλλαγμένοι 
μετέβαλον. 

οὐ μὴν οἵ γε σύμμαχοι οἵ μετασχόντες τῷ Κατι- 
λίνα τῶν πραγμάτων καὶ τότε ἔτι περιόντες ἡσύχα- 
ξον, ἀλλὰ καὶ δέει τῆς τιμωρίας ἐταράττοντο. καὶ 
ἐκείνους μὲν στρατηγοὶ καϑ᾽ ἑκάστους πεμφϑέντες 
προκατέλαβον τρόπον τινὰ ἐσκεδασμένους καὶ ἐτιμω- 
ρήσαντο᾽ ἕτεροι δὲ τῶν λανϑανόντων μηνύσει Μου- 
κίου Οὐεττίου ἀνδρὸς ἱππέως, συγκοινωνήσαντος μέν 
όφισι τῆς συνωμοσίας. τότε δὲ ἐπ᾽ ἀδείᾳ αὐτοὺς ἐκ- 
φαίνοντος, ἐλεγχόμενοι ἐδικαιοῦντο, μέχρις οὗ ἐσαγ- 
γείλας τινάς, τά τε ὀνόματα αὐτῶν ἐς δελτίον συγ- 
γράψας. ὕστερον καὶ ἄλλους συχνοὺς προσεγγράψαι 
ἠϑέλησεν. ὑποπτεύσαντες γὰρ αὐτὸν οἱ βουλευταὶ 
μηδὲν ὑγιὲς πράττειν, τὸ μὲν γραμματεῖον οὐκέτ᾽ 
αὐτῷ ἔδωκαν, μὴ καὶ ἀπαλείψῃ τινάς, εἰπεῖν δὲ ἀπὸ 
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γλώσσης ἐκέλευσαν ὅσους παραλελοιπέναι ἔφασκε. 
καὶ οὕτως αἰδεσϑεὶς καὶ φοβηϑεὶς οὐκέτι πολλοὺς 
ἐνέδειξε. ϑορύβου δ᾽ οὖν καὶ ὡς ἔν τε τῇ πόλει 
καὶ παρὰ τοῖς συμμάχοις ἀγνοίᾳ τῶν ὠνομασμένων 
ὄντος, καὶ τῶν μὲν περὶ σφίσιν αὐτοῖς μάτην ϑορυ- 
βουμένων., τῶν δὲ καὶ ἐς ἑτέρους οὐκ ὀρϑῶς ὑπο- 
πτευόντων. ἔδοξε τῇ γερουσίᾳ τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἐκ- 
τεϑῆναι. κἀκ τούτου οἵ τε ἀναίτιοι κατέστησαν καὶ 
τοῖς ὑπευϑύνοις δίκαι ἐγένοντο. καὶ αὐτῶν οἱ μὲν 
παρόντες, οἵ δὲ καὶ ἐρήμην ὦφλον. 

Κατιλίνας μὲν ταῦτ᾽ ἐποίησε καὶ οὕτω χατελύϑη, 
καὶ ἐπὶ πλεῖόν γε τῆς τῶν πραχϑέντων ἀξίας ὄνομα 
πρὸς τὴν τοῦ Κικέρωνος δόξαν καὶ πρὸς τοὺς λόγους 
τοὺς κατ᾿ αὐτοῦ λεχϑέντας ἔσχε᾽ Κικέρων δὲ ὀλέ- 
γου μὲν καὶ παραχρῆμα ἐπὶ τῇ τοὺ Πεντούλου τῶν 
τε ἄλλων τῶν δεϑέντων σφαγῇ ἐκρίϑη. τὸ δὲ ἐγ- 
κλημα τοῦτο λόγῳ μὲν ἐκείνῳ ἐπεφέρετο, ἔργῳ δὲ 
ἐπὶ τῇ βουλῇ κατεσκευάξετο᾽ ὡς γὰρ οὐκ ἐξόν σφι- 
σιν ἄνευ τοῦ δήμου ϑάνατον πολίτου τινὸς καταψη- 
φέσασϑαι, πολλὴν καταβοὴν ἐν τῷ ὁμίλῳ πρὸς τοῦ 
Μετέλλου τοῦ Νέπωτος ὅτι μάλιστα εἶχον. οὐ μὴν 
καὶ ὦφλε τότε οὐδέν᾽ τῆς γὰρ γερουσίας ἄδειαν πᾶσι 
τοῖς διαχειρίσασι τὰ τότε πραχϑέντα δούσης. καὶ 
προσέτι καὶ προειπούσης ὅτι, κἂν αὖὐϑίς τις εὐθῦναί 
τιν αὐτῶν τολμήσῃ. ἔν τε ἐχϑροῦ καὶ ἐν πολεμίου 
μοίρᾳ ἔσται, ἐφοβήϑη τε ὁ Νέπως καὶ οὐδὲν ἔτ᾽ 
ἐκίνησεν. 

ἔν τε οὖν τούτῳ ἡ βουλὴ ἐπεχράτησε, καὶ ἐν 
ἐκείνῳ ὅτι τὸν Πομπήιον τοῦ Νέπωτος μεταπεμφϑῆ- 
ναι σὺν τῷ στρατεύματι, ἐν γὰρ τῇ ̓ 4σίᾳ ἔτ᾽ ἦν προ- 
φάσει μὲν τοῦ τὰ παρόντα κατασταϑῆναι. ἐλπέδι δὲ 
τοῦ δι᾽ αὐτοῦ, ἅτε τὰ τοῦ πλήϑους φρονοῦντος, ἰσχύ- 
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σειν ἐν οἷς ἐτάρασσεν, ἐσηγησαμένου διεκώλυσαν 
αὐτὸ κυρωϑῆναι. τὰ μὲν γὰρ πρῶτα ὅ τε Κάτων καὶ 
Κύιντος Μινούκιος δημαρχοῦντες ἀντέλεγον τοῖς γρα- 
φεῖσι, καὶ τόν τε γραμματέα τὸν ἀναγιγνώσκοντα τὴν 
γνώμην ἐπέσχον, καὶ τοῦ Νέπωτος τὸ γραμματεῖον, 
ὅπως αὐτὸς ἀναλέξῃ, λαβόντος ἐξήρπασαν, ἐπειδή τε 
καὶ ὡς ἀπὸ γλώσσης τινὰ εἰπεῖν ἐπεχείρησε, τὸ στόμα 
αὐτοῦ ἐπέλαβον. μάχης δὲ ἐκ τούτου καὶ ἐκείνων 
καὶ ἄλλων τινῶν ἑκατέροις βοηϑησάντων ξύλοις καὶ 
λέϑοις, ἔτι δὲ καὶ ξίφεσι, γενομένης, οἵ βουλευταὶ 
συνῆλθον αὐϑημερὸν ἐς τὸ συνέδριον, καὶ τά τε ἱμά- 
τιὰ ἠλλάξαντο καὶ τοῖς ὑπάτοις τὴν φυλακὴν τῆς πό- 
λεως, ὥστε μηδὲν ἀπ᾽ αὐτῆς ἀποτριβῆναι., ἐπέτρε- 
ψαν. φοβηϑεὶς οὖν καὶ τότε ὁ Νέπως ἔκ τε τοῦ μέ- 
σου εὐθὺς ἐξεχώρησε, καὶ μετὰ τοῦτο γραφήν τινα 
κατὰ τῆς βουλῆς ἐκϑεὶς πρὸς τὸν Πομπήιον ἀφώρ- 
μησε, καίτοι μηδεμίαν αὐτῷ νύκτα ἀπολιπῆναι ἐκ 
τῆς πόλεως ἐξόν. 

γενομένου δὲ τούτου οὐδ᾽ ὁ Καῖσαρ, ἐστρατήγει 
δέ, οὐδὲν ἔτ᾽ ἐνεωτέρισεν. ἔπραττε μὲν γὰρ ὅπως 
τὸ μὲν τοῦ Κατούλου ὄνομα ἀπὸ τοῦ ναοῦ τοῦ Διὸς 
τοῦ Καπιτωλίου ἀφαιρεϑείη. κλοπῆς τε γὰρ αὐτὸν 
ηὔϑυνε, καὶ τὸν λογισμὸν τῶν ἀνηλωμένων χρημά- 
τῶν ἀπήτει. τῷ δὲ δὴ Πομπηίῳ τὰ λοιπὰ προσεξερ- 
γάσασϑαι ἐπιτραπείη. ἦν γάρ τινα; ὡς ἐν τηλικούτῳ 
καὶ τοιούτῳ ἔργῳ, ἡμιτέλεστα᾽ ῆ ἐκεῖνός γε ἐπλάτ- 
τετο εἶναι, ὅ ὅπως ὁ Πομπήιος τήν τε δόξαν τῆς ἐχκ- 
ποιήσεως αὐτοῦ λάβῃ καὶ τὸ αὑτοῦ ὄνομα ἀντεπι- 
γράψῃ. οὐ μὴν οὕτω γε χαρίξεσϑαι αὐτῷ ἤϑελεν 
ὥστε καὶ ἐφ᾽ ἑαυτῷ διὰ τοῦτο ψηφισϑῆναί τι τοιοῦ- 
τον; οἷον ἐπὶ τῷ Νέπωτι δέδοκται; ὑπομεῖναι. οὐδὲ 
γὰρ ̓ οὐδὲ ἐκείνου ἕνεκα ταῦτ᾽ ἐποίει, ἀλλ᾽ ἵνα αὐτὸς 
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καὶ διὰ τούτων τὸ πλῆϑος σφετερίσηται᾽ καίπερ οὕτω 
πάντες τὸν Πομπήιον ἐδεδίεσαν, οὐδέπω γὰρ τὰ 
στρατεύματα ἀφήσων δῆλος ἦν, ὥστε, ἐπειδὴ Μάρ- 
κον Πίσωνα ὑποστράτηγον πρὸς αἴτησιν ὑπατείας 
προύπεμψε, τάς τε ἀρχαιρεσίας. ὅπως ἀπαντήσῃ ἐς 
αὐτάς, ἀναβαλέσϑαι. καὶ παρόντα αὐτὸν ὁμοϑυμα- 
δὸν ἀποδεῖξαι. καὶ γὰρ ἐκεῖνος οὐχ ὅτι τοῖς φίλοις, 
ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐχϑροῖς συνέστησεν αὐτόν. 

κἀν τούτῳ ὁ Καῖσαρ, τοῦ Κλωδίου τοῦ Που- 
πλίου τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἔν τε τῇ οἰκίᾳ καὶ παρὰ 
τὴν ποίησιν τῶν ἱερῶν, ἅπερ αἵ ἀειπαρϑένοι παρά 
τε τοῖς ὑπάτοις καὶ παρὰ τοῖς στρατηγοῖς ἄγνωστα 
ἐκ τῶν πατρίων ἐς πᾶν τὸ ἄρρεν ἐπετέλουν, αἰσχύ- 
ναντος, ἐκείνῳ μὲν οὐδὲν ἐνεκάλεσε, καὶ γὰρ εὖ 
ἠπίστατο ὅτι οὐχ ἁλώσεται διὰ τὴν ἑταιρείαν, τὴν 
δὲ δὴ γυναῖκα ἀπεπέμψατο. εἰπὼν ἄλλως μὲν μὴ 
πιστεύειν τῷ λεγομένῳ, μὴ μέντοι καὶ συνοικήσειν 
ἔτ᾽ αὐτῇ δύνασϑαι. διότι καὶ ὑπωπτεύϑη ἀρχὴν με- 
μοιχεύσθϑαι᾽ τὴν γὰρ σώφρονα χρῆναι μὴ μόνον 
μηδὲν ἁμαρτάνειν, ἀλλὰ μηδ᾽ ἐς ὑποψίαν αἰσχρὰν 
ἀφικνεῖσϑαι. 

τότε μὲν ταῦτά τε ἐγένετο, καὶ ἡ γέφυρα ἡ λι- 
ϑίνη ἡ ἐς τὸ νησίδιον τὸ ἐν τῷ Τιβέριδι ὃν φέρουσα 
κατεσκευάσθη, Φαβρικία κληϑεῖσα. τῷ δὲ ἑξῆς ἔτει 
ἐπί τε Πίσωνος καὶ ἐπὶ Μάρκου Μεσσάλου ὑπάτων 
μισοῦντές τε ἄλλως οἱ δυνατοὶ τὸν Κλώδιον, καὶ 
ἅμα καὶ τὸ μίασμα αὐτοῦ ἀποδιοπομπούμενοι. ἐπειδὴ 
οἵ ποντέφικες ἀνατυϑῆναι τὰ ἱερὰ ὡς οὐχ ὁσίως διὰ 
τοῦτο τελεσϑέντα ἔγνωσαν, δικαστηρίῳ αὐτὸν παρέ- 
δωκαν, καὶ κατηγορήϑη μὲν τῆς τε μοιχείας. καίπερ 
τοῦ Καίσαρος σιωπῶντος. καὶ τῆς μεταστάσεως τῆς 

περὶ Νίσιβιν. καὶ προσέτι καὶ ὅτι τῇ ἀδελφῇ συγ- 
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γίγνοιτο, ἀφείϑη δέ, καίτοι τῶν δικαστῶν φρουρὰν 
παρὰ τῆς βουλῆς. ὅπως μηδὲν κακὸν ὑπ᾽ αὐτοῦ πά- 
ϑῶωσι, καὶ αἰτησάντων καὶ λαβόντων. ἐφ᾽ ᾧπερ καὶ 
ὁ Κάτουλος ἐπισκώπτων ἔλεγεν ὅτι τὴν φυλακὴν 
ἤτησαν οὐχ ἵνα ἀσφαλῶς τοῦ Κλωδίου καταψηφίσων- 
ται, ἀλλ᾽ ἵν᾽ αὐτοὶ τὰ χρήματα ἃ ἐδεδωρυδοκήκεσαν 
διασώσωνται. καὶ ὁ μὲν διαφανέστατα τῶν πώποτε 
τὸ δημόσιον ἀεὶ πρὸ παντὸς προτιμήσας ἐτελεύτησεν 
οὐ πυλλῷ ὕστερον᾽ ἐν δὲ δὴ τῷ ἔτει ἐχείνῳ οἵ τε 
τιμηταὶ πάντας τοὺς ἐν ταῖς ἀρχαῖς γενομένους ἐς τὸ 
βουλευτικὸν καὶ ὑπὲρ τὸν ἀριϑμὸν ἐσέγραψαν. καὶ 
ὁ δῆμος ἀπαυστὶ μέχρι τότε τὰς ὑπλομαχίας ϑεώμε- 
νος ἐξανέστη τε μεταξὺ τοῦ ἔργου καὶ ἄριστον εἵλετο. 
καὶ τοὐτ᾽ ἐκεῖϑεν ἀρξάμενον καὶ νῦν. ὁσάκις ἂν ὁ 
τὸ κράτος ἔχων ἀγωνοθετῇ., γίγνεται. 

ἐν μὲν οὖν τῇ πόλει ταῦϑ᾽ οὕτως ἐπράχϑη. τῶν 
δὲ ᾿Δλλοβρίγων τὴν Γαλατίαν τὴν περὶ Νάρβωνα 
πορϑούντων Γάιος Πομπτῖνος ὁ ἄρχων αὐτῆς τοὺς 
μὲν ὑποστρατήγους ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἔπεμψεν. αὐ- 
τὸς δὲ ἐν ἐπιτηδείῳ ἱδρυϑεὶς ἐπετήρει τὰ γιγνόμενα, 
ὅπως κατὰ καιρὸν πρὸς τὸ ἀεὶ χρήσιμον καὶ γνώμην 
σφίσι διδόναι καὶ ἐπαμύνειν δύνηται. καὶ Μαλλιος 
μὲν Λεντῖνος ἐπὶ Οὐεντίαν πόλιν στρατεύσας οὕτως 
αὐτοὺς κατέπληξεν ὥστε τοὺς πλείους ἐκδρᾶναι καὶ 
τοὺς λοιποὺς ὑπὲρ εἰρήνης πρεσβεύσασϑαι. κἀν. τούτῳ 
συμβοηϑησάντων τῶν ἐν τοῖς ἀγροῖς ὄντων καὶ προσ- 
πεσόντων αἰφνιδίως τοῦ μὲν τείχους ἀπεώσϑη. τὴν 
δὲ δὴ χώραν ἀδεώς ἐλεηλάτει, μέχρις οὗ ὃ τε Κα- 
τούγνατος ὁ τοῦ παντὸς αὐτῶν ἔϑνους στρατηγὸς καί 
τινες καὶ ἄλλοι τῶν παρὰ τὸν Ἴσαρα οἰκούντων ἐπε- 
κούρησάν σφισι. τότε γὰρ οὐκ ἐτόλμησε μὲν αὐτοὺς 
ὑπὸ τοῦ πλήϑους τῶν πλοίων περαιωϑῆναι κωλῦσαι, 
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μὴ καὶ συστραφώσιν ἰδόντες σφᾶς ἀντιπαρατεταγμέ- 
νους. ὑλώδους δὲ τοῦ χωρίου μετὰ τὸν ποταμὸν εὐϑὺς 
ὄντος ἐνέδρας ἐν αὐτῷ ἐποιήσατο. καὶ τοὺς ἀεὶ δια- 
βαίνοντας ὑπολαμβάνων ἔφϑειρε. φεύγουσι δέ τισιν 

ἐπισπόμενος περιέπεσεν αὐτῷ Κατουγνάτφῳ᾽ κἂν πασ- 
συδὶ διώλετο, εἰ μὴ χειμὼν σφοδρὸς ἐξαίφνης ἐπι- 
γενόμενος, ἐπέσχε τοὺς βαρβάρους τῆς διώξεως. καὶ 
ὁ μὲν μετὰ τοῦτο, τοῦ Κατουγνάτου πόρρω ποι ἄφορ- 
μήσαντος, τήν τε χώραν αὖϑις κατέδραμε καὶ τὸ τεῖ- 
χος παρ᾽ ᾧ ἐδυστύχησεν ἐξεῖλεν᾽ “ούκιος δὲ δὴ Μά- 
ρίος καὶ Σερούιος Γάλβας τόν τε Ῥοδανὸν ἐπεραιώ- 

ϑησαν. καὶ τὰ τῶν ᾿Αλλοβρίγων λυμηνάμενοι τέλος 
πρὸς Σολώνιον πόλιν ἦλϑον, καὶ χωρίον μέν τι ὑπὲρ 
αὐτῆς ἰσχυρὸν κατέλαβον, μάχῃ τε τοὺς ἀντιστάντας 
σφίσιν ἐνίκησαν, καί τινὰ καὶ τοῦ πολίσματος ξυλέ- 
νοῦ πῇ ὄντος ἐνέπρησαν, οὐ μέντοι- καὶ εἷλον αὐτό᾽ 
ὁ γὰρ Κατούγνατος ἐπελϑὼν ἐκώλυσε. μαϑὼν οὖν 
τοῦτο ὁ Πομπτῖνος ἐπεστρατευσέ τε ἐπ᾽ αὐτὸν παντὶ 
τῷ στρατώ, καὶ πολιορκήσας σῶσε ἐχειρώσατο πλὴν 
τοῦ Κατουγνάτου. 

καὶ ὁ μὲν καὶ τὰ λοιπὰ δᾷον ἐκ τούτου προσκα- 
τεστρέψατο, Πομπήιος δὲ ἦλθε μὲν ἐς τὴν Ἰταλίαν 
ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ, καὶ τόν τε ᾿ἀφράνιον τὸν Μού- 
κιον καὶ τὸν Μέτελλον τὸν Κέλερα ὑπάτους ἀποδειχ- 
ϑῆναι ἐποίησεν, ἐλπίσας δι᾿ αὐτῶν μάτην πάνϑ'᾽ ὅσα 
ἐβούλετο καταπράξειν. ἤϑελε μὲν γὰρ ἄλλα τε καὶ 
ἐν τοῖς μάλιστα χώραν τέ τινα τοῖς συνεστρατευμέ- 
νοις οἵ δοϑῆναι καὶ τὰ πεπραγμένα αὐτῷ πάντ᾽ ἐπι- 
κυρωϑῆναι, διήμαρτε δέ σφῶν τότε. οἵ τε γὰρ δυ- 
νατοί, μηδὲ ἐκ τοῦ πρὶν αὐτῶ ἀρεσκόμενοι, διεκώ- 
λυσαν αὐτὰ ψηφισϑήναι᾽ καὶ αὐτῶν τῶν ὑπάτων 
᾿Αφράνιος μέν, ὀρχεῖσϑαι γὰρ βέλτιον ἢ τι διαπράσ- 
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δειν ἠπίστατο, πρὸς οὐδὲν αὐτῷ συνήρατο, Μέτελ- 
λος δὲ ὀργῇ, ὅτι τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, καίτοι παῖδας 
ἐξ αὐτῆς ἔχων, ἀπεπέμπετο, καὶ πάνυ πρὸς πάντα 
Ε] " Ω ΄ ἱ ΄ ξ 
ἀντέπραξεν. ὁ τὲ Μούκουλλος ὁ Λούκιος, ᾧ ποτὲ ἐν 
τῇ Γαλατίᾳ ὁ Πομπήιος ἐντυχὼν ὑπερφρόνως ἐκέ- 
χρήητο, πολύς τε αὐτῷ ἐνέκειτο, καὶ ἐκέλευσεν αὐτὸν 
ἐδίᾳ καὶ καϑ'᾽ ἕκαστον ὧν ΓΕΒ ἐπεξελθεῖν καὶ μὴ 
πᾶσιν ἅμα αὐτοῖς τὴν κύρωσιν αἰτεῖν. ἄλλως τε γὰρ 

δέκαιον εἶναι ἔλεγε μὴ πάντα ἁπλῶς ὅσα ἐπεποιήκει., 
καὶ ἃ μηδείς σφων ἠπίστατο ὁποῖα εἶναι, βεβαιωϑῆ- 
ναι ὥσπερ ὑπὸ δεσπότου τινὸς γεγενημένα᾽ καὶ ἐπειδὴ 
καὶ τῶν ἑαυτοῦ ἔργων κατελελύκει τινά, ἠξίου ἐξε- 
τασμὸν ἑκατέρων ἐν τῇ βουλῇ γενέσϑαι, ἵν᾽ ὁπότερ᾽ 
ἂν αὐτοῖς ἀρέσῃ κυρώσωσι. καὶ αὐτῷ καὶ ὁ Κάτων 
ὃ τε Μέτελλος οἵ τε ἄλλοι οἵ τὰ αὐτά σφισι βουλό- 
μενοι ἰσχυρῶς συνεμάχουν. τοῦ γοῦν δημάρχου τοῦ 
τὴν γὴν τοῖς τῷ Πομπηΐῳ συνεξητασμένοις κατανεῖς- 
μαι ἐσηγουμένου προσγράψαντος τῇ γνώμῃ τὸ καὶ 
πᾶσι τοῖς πολίταις, ὅπως τοῦτό τε αὐτὸ ῥᾶον ψηφί- 

σωνται καὶ τὰ πραχϑέντα αὐτῷ βεβαιώσωσι, κλήρους 
τινὰς δοϑῆναι, ἐπὶ πᾶν ὁ Μέτελλος ἀνθιστάμενος 
ἐπεξῆλθεν, ὥστε καὶ ἐς τὸ οἴκημα ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐμβλη- 
ϑῆναι καὶ τὴν γερουσίαν ἐνταῦϑα ἀϑροῖσαι ἐϑελῆ- 
σαι. ἐπεί τε ἐκεῖνος. Λούκιος δὲ δὴ Φλαούιος ὠνο- 
μάζετο, τό τε βάϑρον τὸ δημαρχικὸν ἐν αὐτῇ τῇ 
ἐσόδῳ αὐτοῦ ἔϑηκε, καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ καϑεζόμενος ἐμ- 
ποδὼν ὥστε μηδένα ἐσιέναι ἐγίγνετο. τόν τε τοῖχον 
τοῦ δεσμωτηρίου διακοπῆναι ἐκέλευσεν, ὅπως δι᾽ αὐὖ- 
τοῦ ἡ βουλὴ ἐσέλϑῃ., καὶ ὡς νυχτερεύσων κατὰ χώ- 
ραν παρεσκευάξετο. μαϑὼν οὖν τοῦϑ᾽ ὁ Πομπήιος. 
καὶ αἰσχυνθείς τε ἅμα καὶ δείσας μὴ καὶ ὁ δῆμος 
ἀγανακτήσῃ., προσέταξε τῷ Φλαουίῳ ἀπαναστῆναι. 
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ἔλεγε μὲν γὰρ ὡς τοῦ Μετέλλου τοῦτ᾽ ἀξιώσαντος, 
οὐ μὴν ἐπιστεύετο᾽ τὸ γὰρ φρόνημα αὐτοῦ κατάδη- 
λον πᾶσιν ἦν. ἀμέλει τῶν ἄλλων δημάρχων ἐξελέ- 
σϑαι αὐτὸν βουληϑέντων οὐκ ἠϑέλησεν. οὔκουν οὐδ᾽ 
αὖϑις ἀπειλήσαντι τῷ Φλαουίῳ μηδὲ ἐς τὸ ἔϑνος ὃ 
ἐκεκλήρωτο ἐπιτρέψειν αὐτῷ, εἰ μὴ συγχωρήσειέν οἵ 
διανομοθϑετῆσαι, ἐξελϑεῖν, ὑπεῖξεν, ἀλλὰ καὶ πάνυ 
ἄσμενος ἐν τῇ πόλει κατέμεινεν. ὁ οὖν Πομπήιος 
ἐπειδὴ μηδὲν διά τε τὸν Μέτελλον καὶ διὰ τοὺς ἄλ- 
λους διεπράξατο, ἔφη μὲν φϑονεῖσϑαί τε ὑπ᾽ αὐτῶν 
καὶ τῷ πλήϑει τοῦτο δηλώσειν.  φοβηϑεὶς δὲ μὴ καὶ 
ἐχείνου διαμαρτὼν μείξω αἰσχύνην ὄφλῃ, κατέβαλε 
τὴν ἀξίωσιν. καὶ ὁ μὲν οὕτω γνοὺς ὅτι μηδὲν ὄντως 
ἴσχυεν, ἀλλὰ τὸ μὲν ὄνομα καὶ τὸν φϑόνον ἐφ᾽ οἷς 
ἠδυνήϑη ποτὲ εἶχεν, ἔργῳ δὲ οὐδὲν ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπώ- 
νητο, μετεμέλετο ὅτι τά τε στρατόπεδα προαφῆκε καὶ 
ἑαυτὸν τοῖς ἐχϑροῖς ἐξέδωκε᾽ Κλώδιος δὲ ἐπεϑύ- 
μησε μὲν διὰ τοὺς δυνατοὺς ἐπὶ τῇ δίκῃ δημαρχῆ- 
σαι. καί τινας τῶν δημαρχούντων προκαϑῆκεν ἐση- 
γήσασϑαι τὸ καὶ τοῖς εὐπατρέδαις τῆς ἀρχῆς μετα- 
δίδοσϑαι, ὡς δ᾽ οὐκ ἔπεισε. τήν τε εὐγένειαν ἐξω- 
μόσατο καὶ πρὸς τὰ τοῦ πλήϑους δικαιώματα ἐς αὐ- 
τὸν σφων τὸν σύλλογον ἐσελϑών, μετέστη. καὶ ἤτησε 
μὲν εὐθὺς τὴν δημαρχίαν, οὐκ ἀπεδείχϑη δὲ ἔναν- 
τιωϑέντος οὗ τοῦ Μετέλλου᾽ ἕν γένει τε γὰρ αὐτῷ 
ἦν, καὶ τοῖς πραττομένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ οὐκ ἠρέσκετο. 
πρόφασιν δὲ ἐποιήσατο ὅτι μὴ κατ᾽ τὰ πάτρια ἡ ἐκ- 
ποίησις αὐτοῦ ἐγεγόνει ἐν γὰρ τῇ ἐσφορᾷ τοῦ φρα- 
τριατικοῦ νόμου μόνως ἐξῆν τοῦτο γίγνεσθαι. 

ταῦτά τε οὐν οὕτως ἐπράχϑη, καὶ ἐπειδὴ τὰ τέλη 
δεινῶς τήν τε πόλιν καὶ τὴν ἄλλην Ἰταλίαν ἐλύπει, 
ὁ μὲν νόμος ὁ καταλύσας αὐτὰ πᾶσιν ἀρεστὸς ἐγένετο, 
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τῷ δὲ στρατηγῷ τῷ ἐσενεγκόντι αὐτὸν ἀχϑόμενοι οἵ 
βουλευταί, οὐ γὰρ Μέτελλος ὁ “Νέπως ἦν, ἠϑέλησαν 
τό τε ὄνομα αὐτοῦ ἀπαλεῖψαι ἀπὸ τοῦ νόμου καὶ ἔτε- 
ρον ἀντεγγράψαι. καὶ οὐκ ἐπράχϑη μὲν τοῦτο, κα- 
ταφανὲς μέντοι πᾶσιν ἐγένετο ὅτι μηδὲ τὰς εὐεργε-. 
σίας παρὰ τῶν φαύλων ἀνδρῶν ἡδέως ἐδέχοντο. κἀν 
τῷ αὐτῷ τούτῳ χρόνῳ Φαῦστος ὁ τοῦ Σύλλου παῖς 
ἀγῶνά τε μονομαχίας ἐπὶ τῷ πατρὶ ἐποίησε, καὶ τὸν 
δῆμον λαμπρῶς εἱστίασε, τά τε λουτρὰ καὶ τὸ ἔλαιον 
προῖκα αὐτοῖς παρέσχεν. 

ἐν μὲν δὴ τῇ πόλει ταῦτ᾽ ἐγίγνετο, ὁ δὲ δὴ Καῖ- 
ὅαρ τῆς τὲ Δυσιτανίας μετὰ τὴν στρατηγίαν ἦρξε, 
καὶ δυνηϑεὶς ὁ ἂν τὰ λῃστικά, ἅπερ που ἀεὶ παρ᾽ αὖὐ- 
τοῖς ἦν, ἄνευ μεγάλου τινὸς πόνου καϑήρας ἡσυχίαν 
ἔχειν, οὐκ ἠϑέλησε" δόξης τε γὰρ ἐπιϑυμῶν, καὶ 
τὸν Πομπήιον τούς τε ἄλλους τοὺς πρὸ αὐτοῦ μέγα 
ποτὲ δυνηϑέντας ξηλῶν, οὐδὲν ὀλίγον ἐφρόνει, ἀλλ᾽ 

ἤλπιξεν, ἄν τι τότε κατεργάσηται, ὕπατός τε εὐϑὺς 

αἵρεϑήσεσϑαι καὶ ὑπερφυὰ ἔργα ἀποδείξεσϑαι, διά 
τε τἄλλα καὶ ὅτι ἐν τοῖς Γαδείροις. ὅτε ἐταμίευε. τῇ 
μητρὶ συγγίγνεσθαι ὄναρ ἔδοξε. καὶ παρὰ τῶν μάν- 
τεῶν ἔμαϑεν ὅτι ἐν μεγάλῃ δυνάμει ἔσται. ὅϑενπερ 
καὶ εἰκόνα ᾿Αλεξάνδρου ἐνταῦϑα ἐν τῷ Ἡρακλέους 

ἀνακειμένην ἰδὼν ἀνεστέναξε, καὶ κατωδύρατο ὅτι 
μηδέν πω μέγα ἔργον ἐπεποιήκει. ἀπ᾽ οὖν τούτων, 
ἐξὸν αὐτῷ εἰρηνεῖν, ὥσπερ εἶπον. πρὸς τὸ ὄρος τὸ 
Ἑρμίένιον ἐτράπετο καὶ ἐκέλευσε τοὺς οἰκήτορας αὐ- 
τοῦ ἐς τὰ πεδινὰ μεταστῆναι; πρόφασιν μὲν ὅπως 
μὴ ἀπὸ τῶν ἐρυμνῶν ὁρμώμενοι λῃστεύωσιν, ἔργῳ 
δὲ εὖ εἰδὼς ὅτι οὐκ ἄν ποτε αὐτὸ ποιήσειαν. κἀκ 
τούτου πολέμου τινὰ ἀφορμὴν λήψεται. ὃ καὶ ἐγέ- 
νετο. τούτους τε οὖν ἐς ὅπλα ἐλϑόντας ὑπηγάγετο᾽ 
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καὶ ἐπειδὴ τῶν πλησιοχώρων τινές, δείσαντες μὴ 
καὶ ἐπὶ σφᾶς ὁρμήσῃ, τούς τε παῖδας καὶ τὰς γυναῖκας 
τά τε ἄλλα τὰ τιμιώτατα ὑπὲρ τὸν Ζώριον ὑπεξέ- 
ϑεντο, τὰς πόλεις σφῶν ἐν ᾧ τοῦτ᾽ ἔπραττον προ- 
κατέσχε, καὶ μετὰ ταῦτα καὶ ἐκείνοις προσέμιξε. 
προβαλλομένων τε τὰς ἀγέλας αὐτῶν. ὅπὼς σκεδα- 
σϑεῖσι τοῖς Ρωμαίοις πρὸς τὴν τῶν βοσκημάτων ἀρ- 
παγὴν ἐπίϑωνται, τὰ τετράποδα παρῆκε καὶ αὐτοὺς 
ὑπολαβὼν ἐνίκησε. κἀν τούτῳ μαϑὼν τοὺς τὸ Ἐρ- 
μένιον οἰχοῦντας ἀφεστηκέναι τε καὶ ἐπανιόντα αὐὖ- 
τὸν ἐνεδρεύειν μέλλειν, τότε μὲν ἕτέραν ἀνεχώρη- 
σεν, αὖϑις. δὲ ἐπεστράτευσέ σφισι. καὶ κρατήσας 
πρὸς τὸν ὠκεανὸν φεύγοντας αὐτοὺς κατεδίωξεν. 
ἐπειδή τε τὴν ἤπειρον ἐκλιπόντες ἐς νῆσόν τινα ἐπε- 
ραιώϑησαν, αὐτὸς μέν, οὐ γὰρ πλοίων εὐπόρει, κατὰ 
χώραν ἔμεινε. σχεδίας δὲ συμπήξας μέρος τι τοῦ 
στρατοῦ δι᾿ αὐτῶν ἔπεμψε, καὶ συχνοὺς ἀπέβαλε" 
γῇ γάρ τινι πρὸς τῇ νήσῳ οὔσῃ προσχὼν ὁ τὴν ἡγε- 
μονίαν σφῶν ἔχων, καὶ ὡς καὶ πεξῇ διαβαδίσοντας 
αὐτοὺς ἐχβιβάσας. ἔπειτα αὐτὸς τε ὑπὸ τῆς ἀναρ- 
ροίας ἐκβιασϑεὶς ἐξανήχϑη καὶ ἐκείνους ἐγκατέλιπε, 
καὶ αὐτῶν οἱ μὲν ἄλλοι γενναίως ἀμυνόμενοι ἔπεσον, 
Πούπλιος δὲ δὴ Σκαιούιος μόνος τὲ περιλειφϑεὶς 
καὶ τῆς ἀσπίδος στερηϑεὶς πολλά τε τραυματισϑεὶς 

ἔς τε τὸ ὕδωρ ἐσεπήδησε καὶ διενήξατο. τότε μὲν 
δὴ ταῦτ᾽ ἐγένετο᾽ ὕστερον δὲ ὁ Καῖσαρ πλοῖα ἀπὸ 
Γαδείρων μεταπεμψάμενος ἐς τὴν νῆσον παντὶ τῷ 
στρατῷ ἐπεραιώϑη. καὶ ἀκονιτὶ αὐτούς, κακῶς ὑπὸ 
σιτοδείας ἔχοντας, παρεστήσατο. κἀντεῦϑεν ἐς Βρι- 
γάντιον πόλιν Καλλαικίας παραπλεύσας τῷ τε ῥοϑέῳ 
σφᾶς τοῦ πρόσπλου, οὐπώποτε ναυτικὸν ἑορακύτας, 
ἐξεφόβησε καὶ κατεστρέψατο. 
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πράξας δὲ ταῦτα, καὶ νομίσας ἱκανὴν ἀπ᾿ αὐτῶν. 
ἐπιβασίαν πρὸς τὴν ὑπατείαν εἰληφέναι. σπουδῇ 
πρὸς τὰς ἀρχαιρεσίας, καὶ πρὶν τὸν διάδοχον ἐλϑεῖν, 
ὥρμησε, καὶ ἠξίου καὶ πρὸ τοῦ πέμψαι τὰ ἐπινίκια, 
ἐπειδὴ μὴ οἷά τε προδιεορτασϑῆναι ἦν. αἰτῆσαι αὖ- 
τήν. μὴ τυχὼν δέ, τοὺ Κάτωνος ὅτι μάλιστα ἐναν- 
τιωϑέντος. ἐκεῖνα μὲν εἴασε᾽ καὶ γὰρ ἤλπιξε πολὺ 
πλείω καὶ μείζω ὕπατος ἀποδειχϑεὶς καὶ ἔργα πρά- 
ἕξειν καὶ ἐπινίκια πέμψειν. πρὸς γὰρ τοῖς εἰρημένοις, 
ἐφ᾽ οἷς μέγα ἀεί ποτε ἐφρόνει. ἵππος τις αὐτῷ δια- 
φυὰς ἐν ταῖς τῶν προσϑίων ποδῶν ὁπλαῖς ἔχων ἐγεν- 

νήϑη. καὶ ἐκεῖνον μὲν γαυρούμενος ἔφερεν. ἄλλον 
δὲ ἀναβάτην οὐδένα ἀνεδέχετο. ὥστε καὶ ἐκ τούτου 
μικρὸν οὐδὲν προσδοκῶν τὰ μὲν νικητήρια ἑκὼν ἀφῆ- 
κεν, ἐς δὲ τὴν πόλιν ἐσελθὼν καὶ ἐπαγγειλάμενος 
τὴν ἀρχὴν οὕτω τούς τε ἄλλους καὶ τὸν Πομπήιον 
τόν τε Κράσσον ἐξεϑεράπευσεν, ὥστε δι᾿ ἔχϑρας ἀλ- 
λήλοις ἔτι καὶ τότε αὐτοὺς ὄντας καὶ τὰς ἑταιρείας 
ἔχοντας, καὶ πρὸς πάνϑ'᾽ ὅσα ὁ ἕτερος τὸν ἕτερον 
ἐθέλοντα αἴσϑοιτο ἀντιστασιάζοντας. προσποιήσασϑαι, 

καὶ ὑπὸ πάντων αὐτῶν ὁμοϑυμαδὸν ἀποδειχϑῆναι. 
καίτοι τοῦτο τὴν σοφίαν ἐς τὰ μάλιστα αὐτοῦ τεκμη- 
ριοῖ, ὅτι τόν τε καιρὸν καὶ τὸ μέτρον τῆς ϑεραπείας 
αὐτῶν καὶ ἔγνω καὶ διέϑετο οὕτως ὥστ᾽ ἀμφοτέρους 
ἅμα. καίπερ ἀντιπράττοντάς σφισι. προσϑέσϑαι. 

καὶ οὐδὲ τοῦτ᾽ αὐτῷ ἀπέχρησεν, ἀλλὰ καὶ αὐ- 
τοὺς ἐκείνους συνήλλαξεν,. οὐχ ὅτι συνενεχϑῆναί σφας 
ἤϑελεν. ἀλλ᾽ ὅτι δυνατωτάτους τε ἑώρα ὄντας. καὶ 
εὖ ἠπίστατο ὅτι οὔτε χωρὶς τῆς παρ᾽ ἐκείνων ἀμφο- 
τέρων ἢ καὶ ϑατέρου βοηϑείας μέγα τι ἰσχύσει, κἂν 
τὸν ἕτερον ὁποτερονοῦν αὐτῶν προσεταιρίσηται, ἀν- 
ταγωνιστήν τε διὰ τοῦτο τὸν ἕτερον ἕξει καὶ πλέον 
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ὑπ᾽ αὐτοῦ σφαλήσεται ἢ ὑπὸ τοῦ συναιρομένου οἱ 
κατεργάσεται. τοῦτο μὲν γὰρ προϑυμότερον ἐδῤκουν 
αὐτῷ πάντες ἄνϑρωποι τοῖς ἐχϑροῖς ἀντιπράττειν ἢ 
συναγωνίξεσϑαι τοῖς ἐπιτηδείοις. οὐ κατ᾽ ἐκεῖνο μό- 

νον ὅτι ἢ τε ὀργὴ καὶ τὸ μῖσος σφοδροτέρας τὰς 
σπονδὰς πάσης φιλίας ποιεῖ, ἀλλὰ καὶ ὅτι ὁ μὲν ὑπὲρ 
ἑαυτοῦ, ὁ δὲ ὑπὲρ ἑτέρου πράττων τήν τὲ ἡδονὴν 
κατορϑώσας καὶ τὴν λύπην σφαλεὶς οὐχ ὁμοίας ἔχουσι" 
τοῦτο δὲ προχειρότερον ἐμποδίξειν τέ τινας καὶ κω- 
λύειν μηδεμίαν αὔξησιν λαβεῖν ἢ ἐπὶ μέγα προάγειν 
ἐθέλειν, διά τε τἄλλα καὶ μάλισϑ᾽ ὅτι ὁ μὲν οὐκ 
ἐὼν τινα αὐξηϑῆναι τοῖς τε ἄλλοις ἅμα καὶ ἑαυτῷ 

χαρίξεται. ὁ δὲ ἐξαίρων τινὰ ἐπαχϑῆ αὐτὸν ἀμφοτέ- 
ροις σφίσι ποιεῖ. 

τούτων δὴ οὖν ἕνεκα καὶ ὁ Καῖσαρ τότε τε αὖ- 
τοὺς ὑπῆλθε καὶ μετὰ τοῦτο ἀλλήλοις κατήλλαξεν. 
οὔτε γὰρ δίχα τούτων δυνήσεσϑαί τι ἀεὶ καὶ οὐκ ἂν 
ϑατέρῳ ποτὲ αὐτῶν προσκροῦσαι ἐνόμιξεν, οὔτ᾽ αὖ 
ἐφοβήϑη μὴ καὶ συμφρονήσαντες κρείττους αὐτοῦ 
γένωνται πάνυ γὰρ εὖ ἠπίστατο ὅτι τῶν μὲν ἄλλων 
εὐϑὺς διὰ τῆς ἐκείνων φιλίας, αὐτῶν δ᾽ οὐ πολλῷ 
ὕστερον δι᾽ ἀλλήλων κρατήσοι. καὶ ἔσχεν οὕτω. 
[τούτων μὲν οὖν ἕνεκα καὶ συνεβίβασεν αὐτοὺς καὶ 
προσεποιήσατο.] καὶ γὰρ ὁ Πομπήιος ὅ τε Κράσσος 
ὡς ἀπ᾽ οἰκείας καὶ αὐτοὶ αἰτίας πρός τε ἀλλήλους, 

ἐπειδὴ τάχιστα ὥρμησαν. κατελύσαντο καὶ ἐκεῖνον 
ἐς τὴν κοινωνίαν τῶν πραγμάτων προσέλαβον. Πομ- 
πήιος μὲν γὰρ οὔτ᾽ αὐτὸς ὅσον ἤλπισεν ἰσχύων, καὶ 
τὸν Κράσσον ἐν δυνάμει ὄντα τόν τε Καίσαρα αὐξα- 
νόμενον ὁρῶν, καὶ ἔδεισε μὴ παντάπασιν ὑπ᾽ αὐτῶν 
καταλυϑῆ., καὶ ἐπήλπισε, προσκοινωνήσας σφίσι τῶν 
παρόντων, τὴν ἀρχαίαν δι᾽ αὐτῶν ἐξουσίαν ἀναλή- 
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4 ψεσϑαι Κράσσος δὲ ἠξίου τε πάντων ἀπὸ τε τοῦ 
γένους καὶ ἀπὸ τοῦ πλούτου περιεῖναι. καὶ ἐπειδὴ 
τοῦ τε Πομπηίου παρὰ πολὺ ἠλαττοῦτο καὶ τὸν Καέ- 
σαρα ἐπὶ μέγα ἀρϑήσεσϑαι ἐνόμιξεν, ἐς ἀντίπαλον 
αὐτοὺς ἀλλήλοις καταστῆσαι ἠϑέλησεν, ὅπως μηδέ- 
τερός σφῶν ὑπέρσχῃ, προσδοκήσας ἐκείνους τε ἀν- 
ταγωνιστὰς ἰσοκρατεῖς ἔσεσϑαι, καὶ αὐτὸς ἐν τούτῳ 
τήν τε ἑκατέρου φιλίαν ἐκκαρπώσεσϑαι καὶ ὑπὲρ ἀμ- 

5 φοτέρους τιμηϑήσεσϑαι. ἀκριβῶς μὲν γὰρ οὔτε τὰ 
τοῦ πλήϑους οὔτε τὰ τῆς βουλῆς ἐπολίτευε, τῆς δὲ 
ἰδίας αὐτοῦ δυναστείας ἕνεκα πάντ᾽ ἔπραττε, καὶ 
διὰ τοῦϑ᾽ ὑπήρχετό τε ἀμφοτέρους σφᾶς ὁμοίως καὶ 
τὴν πρὸς ἑκατέρους ἔχϑραν ἐξέκλινεν, ἐπὶ τοσοῦτον 
ἐν τῷ μέρει κεχαρισμένα ἀμφοῖν σπουδάξων ἐφ᾽ ὅσον 
ἤμελλε τοῦ μὲν καταϑυμίου παντὸς ἑκατέροις αἰτια- 
ϑήσεσϑαι, τῶν δὲ δυσχερεστέρων μὴ μεταλήψεσϑαι. 

51 οὕτω μὲν δὴ καὶ διὰ ταῦτα οἵ τρεῖς τήν τε φι- 
λίαν συνέϑεντο. καὶ ὅρκοις αὐτὴν πιστωσάμενοι τά 
τε κοινὰ δι᾿ ἑαυτῶν ἐποιήσαντο, κἀκ τούτου καὶ ἀν- 

“τεδίδοσάν σφισι καὶ ἀντελάμβανον παρ᾽ ἀλλήλων ὅσα 
᾿ἔν τε ἐπιϑυμία εἶχον καὶ πρὸς τὰ παρόντα ἥρμοττεν 

2 αὐτοῖς πράττεσϑαι. συμφρονησάντων δὲ ἐκχείνων 
καὶ τὰ ἑταιρικά σφων ὡμολόγησαν. καὶ ἐποίουν καὶ 
οὗτοι μετὰ ἀδείας ὅσα ἤϑελον, ἡγεμόσι πρὸς πάντα 
αὐτοῖς χρώμενοι, ὥστε τὸ σωφρονοῦν ὀλίγον ἔν τε 
τῷ Κάτωνι, καὶ εἰ δή τις ἄλλος τὰ αὐτὰ αὐτῷ φρο- 

8 νεῖν δοκεῖν ἐβούλετο. καταλειφϑῆναι. καϑαρῶς μὲν 
γὰρ καὶ ἄνευ τινὸς ἰδίας πλεονεξίας οὐδεὶς τῶν τότε 
τὰ κοινὰ πλὴν τοῦ Κάτωνος ἔπραττεν᾽ αἰσχυνόμενοι 
δέ τινὲς τοῖς δρωμένοις. καὶ ἕτεροι καὶ ξηλοῦν αὖ- 
τὸν ἐφιέμενοι, προσήπτοντο μέν πῃ τῶν πραγμάτων 
καί τι τῶν ὁμοίων οἵ διεδείκνυντο, οὐ μὴν καὶ διαρ- 
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κεῖς, ἅτε ἐξ ἐπιτηδεύσεως. ἀλλ᾽ οὐκ ἀπ᾽ ἀρετῆς ἐμ- 
φύτου ὁρμώμενοι. ἤσαν. 

ἐς τοῦτο μὲν δὴ τότε τὰ τῶν Ῥωμαίων πράγματα 
οἱ ἄνδρες ἐκεῖνοι προήγαγον, ἐπὶ πλεῖστον ὅσον τὴν 
συνωμοσίαν σφῶν ἀποχρυψάμενοι. ἐποίουν μὲν γὰρ 
ὁσα ἐδέδοκτό σφισιν, ἐσχηματίξζοντο δὲ καὶ προεβάλ- 
λοντο τὰ ἐναντιώτατα, ὅπως ἔτ᾽ ἐπὶ μακρότατον δια- 
λάϑωσι, μέχρις ἂν ἱκανῶς παρασκευάσωνται. οὐ μέν- 
τοι καὶ τὸ δαιμόνιον τὰ πραττόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν ἡγνόει, 
ἀλλὰ καὶ πάνυ τοῖς τι συνεῖναι τῶν τοιούτων δυνα- 

μένοις εὐθὺς τότε πάντα τὰ ἔπειτα ἀπ᾿ αὐτῶν ἐσό- 
μενα ἐξέφηνε᾽ χειμών τὲ γὰρ τοιοῦτος ἐξαίφνης 
τήν τε πόλιν ὅλην καὶ τὴν χώραν ἅπασαν κατέσχεν 
ὥστε πάμπολλα μὲν δένδρα πρόρριξα ἀνατραπῆναι, 
πολλὰς δὲ οἰκίας καταρραγῆναι. τά τε πλοῖα τὰ ἐν 
τῷ Τιβέριδι καὶ πρὸς τὸ ἄστυ καὶ πρὸς τὰς ἐκβολὰς 
αὐτοῦ ναυλοχοῦντα βαπτισϑῆναι, καὶ τὴν γέφυραν 
τὴν ξυλίνην διαφϑαρῆναι,. καί τι καὶ ϑέατρον πρὸς 
πανήγυρίν τινα ἐκ ξύλων ὠκοδομημένον ἀνετράπη, 
καὶ ἄνϑρωποι παρὰ πάντα ταῦτα παμπληϑεῖς ἀπώ- 
λοντο. ἐκεῖνα μὲν δὴ οὖν καϑάπερ εἰκὼν τῶν μελ- 
λόντων σφίσι καὶ ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τῷ ὕδατι συμβήη- 
σεσϑαι προεδείχϑη. 

Ὁ8 
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ἃ. ἃ. Τῷ δὲ ἑξῆς ἔτει ὁ Καῖσαρ τὸ σύμπαν ϑεραπεῦ- 
095 σαι πλῆϑος ἠϑέλησεν. ὅπως σφᾶς ἔτι καὶ μᾶλλον 

σφετερίσηται. βουληϑεὶς δὲ καὶ τὰ τῶν δυνατῶν δο- 
κεῖν. ἵνα μὴ καὶ δι᾿ ἀπεχϑείας αὐτῷ ὦσι. πράττειν, 
εἶπέ σφισι πολλάκις ὅτι οὔτε γράψοι τι ὃ μὴ καὶ ἐκεί- 

2 ψοις συνοίσει, καὶ δὴ γνώμην τινὰ περὶ τῆς χώρας. 
ἣν παντὶ τῷ ὁμίλῳ κατένειμεν . οὕτω συνέγραψεν 
ὥστε μηδὲ μικρόν τι αὑτῆς αἰτιαϑῆναι᾽ καὶ οὐδὲ 
ταύτην μέντοι ἐσοίσειν., εἰ μὴ βουλομένοις σφίσιν εἴη; 
ἐπλάττετο. τοῦ μὲν δὴ οὖν νόμου ἕνεκα οὐδεὶς αὐτῷ 
οὐδὲν ἐπικαλέσαι ἐδύνατο τὸ τὲ γὰρ πλῆϑος τῶν 
πολιτῶν ὑπέρογκον ὃν, ἀφ᾽ οὗπερ καὶ τὰ μάλιστα 

8 ἐστασίαξον, πρός τε τὰ ἔργα καὶ πρὸς γεωργίας ἐτρά- 
πετο, καὶ τὰ πλεῖστα τῆς Ἰταλίας ἠρημωμένα αὖϑις 
συνῳκίξετο, ὥστε μὴ μόνον τοὺς ἐν ταῖς στρατείαις 
τεταλαιπωρημένους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας 
διαρκὴ τὴν τροφὴν ἔχειν μήτε τῆς πόλεως οἴκοϑέν τι 

δαπανωμένης μήτε τῶν δυνατῶν ξημιουμένων, ἀλλὰ 

4 καὶ τιμὴν καὶ ἀρχὴν πολλῶν προσλαμβανόντων. τὴν 
ὃὲ χώραν τήν τε κοινὴν ἅπασαν πλὴν τῆς Καμπανί- 

δος ἔνεμε. ταύτην γὰρ ἐν τῷ δημοσίῳ ἐξαίρετον διὰ 
τὴν ἀρετὴν συνεβούλευσεν εἶναι, καὶ τὴν λοιπὴν 
οὔτε παρὰ ἄκοντός τινος οὔτ᾽ αὖ ὅσου ἂν οἷ γεωνό- 
μον βουληϑῶσιν, ἀλλὰ πρῶτον μὲν παρ᾽ ἕχόντων, 
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ἔπειτα δὲ τοσούτου ὅσου ἐν ταῖς ἀπογραφαῖς ἐτετί- 
μῆτο, ἀγορασϑῆναι ἐκέλευσε. χρήματά τε γὰρ πολλὰ 
ἀπό τε τῆς λείας ἣν ὁ Πομπήιος εἰλήφει καὶ ἀπὸ 
τῶν φόρων τῶν τε τελῶν τῶν προκαταστάντων περι- 
εἴναί σφισιν ἔλεγε, καὶ χρῆναι αὐτά, ἅτε καὶ τοῖς 
τῶν πολιτῶν κινδύνοις πεπορισμένα, ἐς αὐτοὺς ἐκεί- 

»] - 

νους ἀναλωϑῆναι. καὶ μέντοι καὶ τοὺς γεωνόμους 
»} 3η» - ᾿ » 

οὔτ ὀλίγους, ὥστε καὶ δυναστεία τινὶ ἐοικέναι, οὔτ 
ν »Ἥ ᾿" 

ἐξ ὑπευϑύνων, ὥστε τινὰ δυσχερᾶναι, καϑίστη, ἀλλὰ 

πρῶτον μὲν τοῦ συχνοὺς τῆς τιμῆς μετασχεῖν, εἴκο-᾿ 
σιν, ἔπειτα δὲ τοὺς ἐπιτηδειοτάτους, πλὴν ἑαυτοῦ. 
πάνυ γάρ τι τοῦτο προδιωμολογήσατο, ὅπως μὴ δι᾽ 
ἑαυτόν τι γράφειν νομισϑείη᾽ αὐτὸς μὲν γὰρ τῇ τὸ 
εὑρήσει καὶ τῇ ἐσηγήσει τοῦ πράγματος ἠρκεῖτο, ὥς 
γὲ ἔλεγε, τῷ δὲ δὴ Πομπηίῳ καὶ τῷ Κράσσῳ τοῖς 
τὲ ἄλλοις φανερῶς ἐχαρίξετο. 

ἕνεκα μὲν οὖν τῶν γραφέντων ἀναίτιος ἦν, ὥστε 
μὴ διᾶραι τὸ στόμα ὑπεναντίον οἵ μηδένα τολμῆσαι" 
καὶ γὰρ προανέγνω αὐτὰ ἐν τῇ βουλῇ, καὶ ὀνομαστὶ 
ἕνα ἕκαστον αὐτῶν ἀνακαλῶν ἐπηρώτησε μή τί τις 
αἰτιᾶται. μεταγράψειν, ἢ καὶ παντελῶς ἀπαλείψειν, 
εἴ γέ τῳ μὴ ἀρέσειέ τι, ὑποσχόμενος. τὸ δὲ δὴ σύμ- 
παν καὶ πάνυ πάντες οἱ δυνατοὶ οἵ γε ἔξω τῆς συνω- 

μοσίας ὄντες ἐδυσχέραινον. καὶ αὐτό γε τοῦτο αὐὖὐ- 
τοὺς ἐς τὰ μάλιστα ἐλύπει, ὅτι τοιαῦτα συγγεγραφὼς 
ἦν ὥστε μήτε τινὰ αἰτίαν δύνασϑαι λαβεῖν καὶ πάν- 
τας σφᾶς βαρύνειν᾽ ὑπώπτευον γὰρ αὐτόν, ἐφ᾽ ᾧπερ 

που καὶ ἐγίγνετο, τό τε πλῆϑος ἀπ᾽ αὐτῶν ἀναρτή- 
σεσϑαι καὶ ὄνομα καὶ ἰσχὺν καὶ ἐπὶ πάντας ἀνϑρώ- 
πους ἕξειν. καὶ διὰ τοῦτο, εἰ καὶ μηδείς οἵ ἀντέλε- 
γεν; ἀλλ᾽ οὔτι γε καὶ συνεπήνουν. τοῖς μὲν δὴ οὖν 
ἄλλοις ἐξήρκει τοῦτο, καὶ ἐπηγγέλλοντο μὲν ἀεὶ αὐτῷ 

ῬΙΟ σΑβϑ108. 1. 10 

ἐῷ 



ὧϑ 

τῷ 

[2:1 

τῷ 

{ 

242 . ΧΧΧΥΤΙ ΤΑἈΙΌΝΥΙΕΜΑΙ. ἃ. ἃ, 6θδ, 

προβουλεύσειν, ἐποίουν δὲ οὐδέν, ἀλλὰ διατριβαὶ 
καὶ ἀναβολαὶ τὴν ἄλλως ἐγίγνοντο᾽ ὁ δὲ δὴ Κάτων 
ὁ Μάρκος. ἦν δὲ ἄλλως μὲν ἐπιεικὴς καὶ οὐδενὶ νεο- 
χμῷ ἀρεσκόμενος, οὐ μὴν καὶ ῥώμην τινὰ οὔτε ἐκ 
φύσεως οὔτε ἐκ παιδείας ἔχων; τοῖς μὲν γεγραμμέ- 
νοις οὐδὲν οὐδ᾽ αὐτὸς ἐπεκάλει; τὸ δ᾽ ὅλον ἠξίου τῇ 
τε παρούσῃ σφᾶς καταστάσει χρῆσϑαι καὶ μηδὲν ἔξω 
αὐτῆς ποιεῖν. καὶ ἐμέλλησε μὲν ἐπὶ τούτοις ὁ Καῖ- 
σαρ ἐς τὸ δεσμωτήριον τὸν Κάτωνα ἐξ αὐτοῦ τοῦ 
συνεδρίου ἐξελκύσας ἐμβαλεῖν ἐπεὶ δὲ ἐκεῖνος τὲ 
ἑτοιμότατα ἑαυτὸν ἀπάγεσϑαι ἐπέδωκε, καὶ τῶν ἄλ- 
λων οὐκ ὀλίγοι οἵ ἐφέσποντο, καί τις αὐτῶν Μάρκος 
Πετρήιος ἐπιτιμηϑεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ ὅτι μηδέπω διαφει- 
μένης τῆς βουλῆς ἀπαλλάττοιτο, ἔφη ὅτι μετὰ Κά- 
τῶωνος ἐν τῷ οἰκήματι μᾶλλον ἢ μετὰ σοῦ ἐνταῦϑα 
εἶναι βούλομαι. κατῃδέσθϑη. καὶ τόν τε Κάτωνα 
ἀφῆκε καὶ τὴν γερουσίαν ἀπήλλαξε, τοσοῦτον μόνον 
ὑπειπὼν ὅτι ἐγὼ μὲν ὑμᾶς καὶ δικαστὰς τοῦ νόμου 
καὶ χυρίους ἐποιησάμην, ὅπως, εἴ τι μὴ ἀρέσειεν 
ὑμᾶς, μηδ᾽ ἐς τὸν δῆμον ἐσενεχϑείη ἐπεὶ δ᾽ οὐκ 
ἐθέλετε προβουλεῦσαι, ἐκεῖνος αὐτὸς αἱρήσεται. 

κἀκ τούτου οὐδ᾽ ἄλλο τι τῇ γερουσίᾳ ἐν τῇ ἀρχῇ 

ταύτῃ ἐπεκοινώνησεν, ἀλλ᾽ ἐς τὸν δῆμον ἄντικρυς 
πάνϑ᾽ ὅσα ἐβούλετο ἐσέφερεν. ἐθελήσας δ᾽ οὖν καὶ 
ὡς ὁμογνώμονας τῶν πρώτων τινὰς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ 
λαβεῖν. καὶ γὰρ ἤλπιξε μετεγνωκέναι τε αὐτοὺς καί 
πῃ καὶ τὸ πλῆϑος φοβηϑήσεσθϑαι, ἤρξατο ἀπὸ τοῦ 
συνάρχοντος. καὶ ἐπύϑετο αὐτοῦ εἰ τὰ τοῦ νόμου 
μέμφοιτο. ἐπεί τ᾽ ἐκεῖνος οὐδὲν ἀπεκρίνατο πλὴν 
ὅτι οὐκ ἂν ἀνάσχοιτο ἐν τῇ ἑαυτοῦ ἀρχῇ νεωτερι- 
σϑηῆναί τι. αὐτός τε πρὸς ἱχετείαν αὐτοῦ ἐτράπετο 
καὶ τὸν ὅμιλον συνδεηϑῆναί οἵ ἔπεισεν, εἰπὼν ὅτι 
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ἕξετε τὸν νόμον, ἂν οὗτος ἐθελήσῃ. ὁ οὖν Βίβουλος 
μέγα ἀναβοήσας “οὐχ ξξετε" ἔφη “τὸν νόμον τοῦτον 
ἐν τῷ ἔτει τούτῳ, οὐδ᾽ ἂν πάντες ἐθελήσητε". καὶ 
ὁ μὲν ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀπηλλάγη ὁ δὲ δὴ Καῖσαρ τῶν 
μὲν ἄλλων τῶν ἐν ταῖς ἀρχαῖς ὄντων οὐδένα ἔτι διή- 
ρέτο, δείσας μὴ καὶ ἐκείνων τις ἐναντιωθϑῇ οἷ, τὸν 
δὲ δὴ Πομπήιον τόν τε Κράσσον καίπερ ἰδιωτεύον- 
τας παραγαγὼν ἐκέλευσε γνώμην περὶ τῶν γεγραμ- 
μένων ἀποφήνασϑαι. οὐχ ὅτι οὐκ ἠπίστατο τὴν διά- 
νοίαν αὐτῶν, σύμπαντα γὰρ κοινῇ ἔπραττον. ἀλλ᾽ 
ἵνα αὐτοῖς τε ἐκείνοις τιμήν, ὅτι καίτοι μηδεμίαν ἀρ- 
χὴν ἔχουσι συμβούλοις περὶ τοῦ νόμου χρῷτο. προσ- 
ϑείη, καὶ τοὺς ἄλλους προσκαταπλήξειεν, ὁμογνώ- 
μονας τοὺς πρώτους τε ὁμολογουμένως ἐν τῇ πόλει 
τότε ὄντας καὶ μέγιστον παρὰ πάντας δυναμένους 
λαβών, τῷ τε πλήϑει καὶ κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο χαρίσαιτο, 
τεκμηριῶν ὅτι μήτ᾽ ἀτόπου μήτ᾽ ἀδέκου τινὸς ὀρέ- 
γοιντο, ἀλλ᾽ ὧν καὶ ἐκεῖνοι καὶ δοκιμασταὶ καὶ ἐπαι- 
νέται γίγνοιντο. δ τε οὖν Πομπήιος μάλα ἀσμένως 
“οὐκ ἐγώ" ἔφη “ μόνος, ὡ Κυιρῖται, τὰ γεγραμμένα 
δοκιμάξω, ἀλλὰ καὶ ἡ ἄλλη βουλὴ πάσα, δι᾿ ὧν οὐχ 

ὅτι τοῖς μετ᾽ ἐμοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῖς μετὰ τοῦ Μετέλλου 
συστρατευσαμένοις ποτὲ γῆν δοϑῆναι ἐψηφίσατο. τότε 
μὲν οὖν, οὐ γὰρ ηὐπόρει τὸ δημόσιον, εἰκότως ἡ δό- 
σις αὐτῆς ἀνεβλήϑη ἐν δὲ δὴ τῷ παρόντι, παμ- 
πλούσιον γὰρ ὑπ᾽ ἐμοῦ γέγονε. προσήκει καὶ ἐκεί- 
νοις τὴν ὑπόσχεσιν καὶ τοῖς ἄλλοις τὴν ἐπικαρπέαν 
τῶν κοινῶν πόνων ἀποδοϑῆναι." ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐπ- 
εξῆλϑέ τε καϑ'᾽ ἕκαστον τῶν γεγραμμένων, καὶ πάντα 
αὐτὰ ἐπήνεσεν, ὥστε τὸν ὅμιλον ἰσχυρῶς ἡσϑῆναι. 
ὁ οὖν Καῖσαρ ἰδὼν τοῦτο ἐκεῖνόν τε ἐπήρετο εἰ βοη- 
ϑήσοι οἱ προϑύμως ἐπὶ τοὺς τἀναντία σφίσι πράτ- 
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τοντας καὶ τῷ πλήϑει παρήνεσε προσδεηϑήναι πρὸς 

τοῦτο αὐτοῦ. γενομένου δὲ τούτου ἐπαρϑεὶς ὁ Πομ- 

πήιος, ὅτι τῆς παρ᾽ ἑαυτοῦ ἐπικουρίας, καίπερ μη- 

δεμίαν ἡγεμονίαν ἔχοντος, καὶ ὁ ὕπατος καὶ ὁ ὅμιλος 

ἔχρῃξεν, ἄλλα τε πολλὰ ἀνατιμῶν τε καὶ ̓ ἀποσεμνύ- 

νῶν ἑαυτὸν διελέξατο; καὶ τέλος εἶπεν ὅτι. ἂν τις 

τολμήσῃ ξίφος ἀνελέσϑαι, καὶ ἐγὼ τὴν ἀσπίδα ἀνα- 

λήψομαι. ταὐῦϑ᾽ οὕτως ὑπὸ τοῦ Πομπηίου λεχϑέντα 

καὶ Κράσσος ἐπήνεσεν. ὥστ᾽ εἰ καί τισι τῶν ἄλλων 

μὴ ἤρεσκεν, ... οἱ ἄλλως τὲ ἄνδρες ἀγαϑοὶ νομιξό- 

μενοι καὶ πρὸς τὸν Καίσαρα ἐχϑρῶς, ὧς γε καὶ ἐδό- 

κουν σφίσιν, ἔχοντες, οὐ γάρ πῶ ἡ καταλλαγὴ αὐτῶν 

ἔκδηλος ἦν, συνήνουν οἷς ἐγεγράφει, πρόϑυμοι πρὸς 

τὴν τοῦ νόμου κύφωσιν ἐγένοντο. 
οὐ μέντοι καὶ ἣ Βίβουλος ἐνεδίδου. ἀλλὰ τρεῖς 

δημάρχους συναγωνιστὰς προσϑέμενος. ἐκώλυε τὸ 

νομοϑέτημα, καὶ τέλος, ἐπειδὴ μηκέτ᾽ αὐτῶ μηδεμία 

ἄλλη σκῆψις ἀναβολῆς ὑπελείπετο, ἱερομηνίαν ἐς πά- 

σας ὁμοίως τὰς λοιπὰς τοῦ ἔτους ἡμέρας, ἐν ἡ οὐδ᾽ 

ἐς ἐκκλησίαν ὁ δῆμος ἐκ τῶν νόμων συνελϑεῖν ἐδύ- 
νατο, προηγόρευσε. καὶ ἐπειδὴ ὃ τε Καῖσαρ βραχὺ 
αὐτοῦ φροντίσας δητήν τινα ἡμέραν προεῖπεν, ἵν᾽ ἐν 
αὐτῇ νομοϑετήσῃ, καὶ τὸ πλῆϑος νυκτὸς τὴν ἀγορὰν 
προκατέλαβεν, ἐπήλϑε ὑξτὰ τῶν παρεσκευασμένων, 

καὶ πρὸς μὲν τὸ Διοσκόρειον, ἀφ᾽ οὗπερ ἐκεῖνος ἐδη- 
μηγόρει, διέπεσε, τὰ μὲν αἰδοῖ τῶν ἀνϑρώπων ὑπει- 
κόντων οἵ, τὰ δὲ καὶ νομιξόντων αὐτὸν μὴ καὶ ἐ ἔναν- 
τιωϑήσεσϑαί σφισιν, ὡς δὲ ἄνω τε ἐγένετο καὶ ἀντι- 
λέγειν ἐπειρᾶτο, αὐτός τε κατὰ τῶν ἀναβασμῶν ἐώ- 
σϑη καὶ αἵ ῥάβδοι αὐτοῦ συνετρίβησαν, πληγᾶς τε 

καὶ τραύματα ἄλλοι τε καὶ οἱ δήμαρχοι ἔλαβον. καὶ 
ὁ μὲν νόμος οὕτως ἐκυρώϑη. Βέβουλος δὲ τότε μὲν 
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ἀγαπητῶς ἐσώϑη, τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐπείρασε μὲν ἐν 
τῷ συνεδρίῳ αὐτὸν λῦσαι, ἐπέρανε δ᾽ οὐδέν᾽ τῇ γὰρ 
τοῦ πλήϑους σπουδῇ δεδουλωμένοι πάντες ἡσύχα- 
ξον. ἀνεχώρησέ τε οὖν οἴκαδε, καὶ οὐκέτι τὸ παρά- 
παν ἐς τὸ κοινὸν μέχρι τῆς ἘΔ) Ἡ ΟἸΟΣ τοῦ ἔτους ἡμέ- 
ρας παρήλϑεν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ οἰκίᾳ καταμένων ἀεὶ τῷ 
Καίσαρι; ὁσάκις γὲ ἐνεωτέριξέ τι, ἐνετέλλετο διὰ 
τῶν ὑπηρετῶν ὅτι ἱερομηνία τε εἴη καὶ οὐδὲν ὁσίως 
ἐκ τῶν νόμων ἐν αὐτῇ δύναιτο δρᾶσϑαι. ἐπεχείρησε 
μὲν γὰρ αὐτὸν ἐπὶ τούτοις Πούπλιός τις Οὐατίνιος 
δήμαρχος ἐς τὸ οἴκημα καταϑέσϑαι. τῶν δὲ συναρ- 
χόντων οἷ ἐναντιωϑέντων οὐκ ἐνέβαλεν. ἀλλ᾽ ἐκεῖ- 
νὸς τὲ οὕτω τῶν πολιτικῶν ἐξέστη καὶ οὗ δήμαρχοι 
οἵ συνεξετασϑέντες αὐτῷ οὐκέτ᾽ οὐδὲν δημόσιον 
ἔπραξαν. ὁ δ᾽ οὖν Μέτελλος ὁ Κέλερ ὅ 0 τὲ Κάτων, 

“καὶ Μάρκος τις δι᾽ αὐτὸν Φαουώνιος, ξηλωτὴς ἐς 
τὰ μάλιστα αὐτοῦ ὦν, τέως μὲν οὔτ᾽ ὥμοσαν περὶ 
τοῦ νόμου, τοῦτο γὰρ ἀρξάμενον τότε, ὥσπερ εἶπον, 
καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀτόπων ἐγίγνετο, καὶ ἀπι- 
σχυρίξοντο, ἄλλοι τε καὶ ὁ Μέτελλος ὁ ἐς τὸν Νουμι- 
δικὸν ἀναφέρων, μηδέποτε αὐτὸν συνεπαινέσειν᾽ ὡς 
μέντοι... ἡμέρα ἡ καὶ ἔμελλον τὰ τεταγμένα ἐπιτίμια 
ὀφλήσειν. ὥμοσαν, ἤτοι κατὰ τὸ ἀνθρώπειον. ὑφ᾽ 
οὗ πολλοὶ ὑπισχνοῦνταί τέ τι καὶ ἀπειλοῦσι ῥᾷον ἢ 
καὶ τῷ ἔργῳ ἐπεξίασιν, ἢ καὶ ὅτι μάτην ξημιωϑήσε- 
σϑαι ἔμελλον, μηδὲν ἐκ τῆς ἰσχυρογνωμοσύνης σφῶν 
τὸ κοινὸν ὠφελήσαντες. ὅ τε οὖν νόμος οὕτως ἐκυ- 
ρώϑη. καὶ προσέτι καὶ ἡ τῶν Καμπανῶν γὴ τοῖς 
τρία τε πλείω τε ἔτι τέκνα ἔχουσιν ἐδόϑη. καὶ διὰ 
τοῦτο καὶ ἄποικος τῶν Ῥωμαίων ἡ Καπύη τότε πρῶ- 
τον ἐνομίσϑη. 

9 

- ΙΣ Ἂ 
τὸ μὲν οὐν πλῆϑος ἐκ τούτων ὁ Καῖσαρ ἀνηρτή- « 
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σατο, τοὺς δ᾽ ἱππέας τὸ τριτημόριόν σφισι τῶν τε- 
λῶν ἃ ἐμεμίσϑωντο ἀφείς πᾶσαί τε γὰρ αἴ τελωνίαι 
δι᾿ αὐτῶν ἐγέψνοντο., καὶ πολλάκις τῆς βουλῆς δεη- 
ϑέντες ὅπως ἐκδικίας τινὸς τύχωσιν οὐχ εὕροντο, 
ἄλλων τε καὶ τοῦ Κάτωνος ἀντιπραξάντων. ὡς δ᾽ οὖν 
καὶ τοῦτο τὸ ἔϑνος μηδ᾽ ἀντειπόντος τινὸς ὠκειώ- 
σατο, πρῶτον μὲν τὰ πραχϑέντα ὑπὸ τοῦ Πομπηίου 
πάντα, μήτε τοῦ Λουκούλλου μήτ᾽ ἄλλου τινὸς ἀν- 
τιστάντος, ἐβεβαίωσεν, ἔπειτα δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ 
διενομοϑέτησε μηδενὸς ἐναντιουμένου. οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ 
ὁ Κάτων ἀντεῖπέ τι. καίπερ ἐν τῇ στρατηγία, ἣν 
μετὰ ταῦτα οὐ πολλῷ ὕστερον ἔσχε, μηδαμοῦ τῆς 
τῶν νόμων αὐτοῦ προσηγορίας, ὡς καὶ Ἰουλίων ἐπι- 
καλουμένων, ἐπιμνησϑείς" τὰ γὰρ δικαστήρια κατ᾽ 
αὐτοὺς ἀποκληρῶν τὸ ὄνομα αὐτῶν γελοιότατα ἀπε- 
κρύπτετο. 

τούτους μὲν οὖν, ὅτι οὐρνολλο τέ εἰσι καὶ οὐδ᾽ 
ὁτιοῦν τῇδε τῇ συγγραφῇ συμβάλλονται, παραλείψω" 

8 Κύυιντος δὲ δὴ Φούφιος Καλῆνος ἀναμὶξ πάντων τὰς 
ψήφους, ἔν γε ταῖς φιλονεικέαις, τά τε κρείττω πρὸς 
σφᾶς ὡς ἑκάστου τῶν γενῶν ἄγοντος καὶ τὰ ἀτοπώ- 
τερα ἐς ἑτέρους ἀπωϑοῦντος, οὔσας εὑρών, ἐνομο- 
ϑέτησε στρατηγῶν χωρὶς αὐτοὺς ὡς ἑκάστους ψηφέ- 
ξεσϑαι, ἵν᾽ εἰ μὴ καὶ κατ᾽ ἄνδρα, τῷ κρύφα σφᾶς 
τοῦτο ποιεῖν, ἀλλὰ τά γε ἔϑνη αὐτῶν ἔκδηλα ὅπως 
φρονοίη γίγνοιτο. 

2 τὰ μὲν οὖν ἄλλα αὐτὸς ὁ Καῖσαρ καὶ ἐσηγεῖτο 

καὶ συνεβούλευε καὶ διέταττε πάντα καϑάπαξ τὰν τῇ 
πόλει, ὡς καὶ μόνος αὐτῆς ἄρχων᾽ ὄϑενπερ χαριεν- 
τιξόμενοί τινες τὸ μὲν τοῦ Βιβούλου ὄνομα παντάπα- 
σιν ἀπεσιώπων, τὸν δὲ δὴ Καίσαρα δύο καὶ ὠνόμα- 
ξον καὶ ἔγραφον, Γάιόν τε Καίσαρα καὶ Ἰούλιον Καί- 
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σαρα ὑπατεύειν λέγοντες" τὰ δὲ δὴ καϑ᾽ ἑαυτὸν δι᾽ 
ἑτέρων διῆγε. τοῦτο γὰρ δὴ καὶ πάνυ ἰσχυρῶς ἐφυ-᾿ 
λάξατο, μηδὲν αὐτὸς ἑαυτῷ δοῦναι" καὶ διὰ τοῦτο 
καὶ ῥᾷον πάνϑ᾽ ὅσων ἐπεϑύμει κατειργάσατο. αὐτὸς 
μὲν γὰρ οὐδενὸς προσδεῖσϑαι ἔλεγεν, ἀλλὰ καὶ σφό- 
δρα τοῖς παροῦσιν ἀρκεῖσϑαι ἐσκήπτετο᾽ ἕτεροι δέ, 
ὡς καὶ ἀναγκαίου καὶ χρησίμου τοῖς πράγμασιν αὖ- 
τοῦ ὄντος, καὶ ἐσηγήσαντο ὅσα ἠϑέλησε καὶ κυρω- 
θῆναι ἐποίησαν. οὐκ ἐν τῷ πλήϑει μόνον, ἀλλὰ καὶ 
ἐν αὐτῇ τῇ γερουσίᾳ. ὅ τε γὰρ ὅμιλος τοῦ τε Ἰλλυ- 
ρικοῦ καὶ τῆς Γαλατίας τῆς ἐντὸς τῶν Ἄλπεων ἄρ- 
ξαι αὐτῷ μετὰ τριῶν στρατοπέδων ἐπὶ ἔτη πέντε 
ἔδωκε, καὶ ἡ βουλὴ τήν τε Γαλατίαν τὴν ἐπέκεινα 
τῶν ὁρῶν καὶ στρατόπεδον ὃ ἕτερον προσεπέτρεψε. 

φοβηϑεὶς δ᾽ οὖν καὶ ὡς μή τι ὁ Πομπήιος ἐν τῇ 
ἀπουσίᾳ αὐτοῦ, ἐπειδὴ ὁ Γαβίνιος ὁ ὁ «ὖλος ὑπατεύσειν 

ἔμελλε. νεωτερίσῃ, ἐκεῖνόν τε ἅμα καὶ τὸν ἕτερον 
ὕπατον Λούκιον Πίσωνα συγγενείας ἀνάγκῃ προση- 
ταιρίσατο᾽ τῷ μὲν γὰρ Πομπηίῳ τὴν ϑυγατέρα, καί- 
περ ἄλλῳ τινὶ ἠγγυηκώς, συνῴκισε, καὶ αὐτὸς τὴν 
τοῦ Πίσωνος ἔγημε. καὶ ὁ μὲν οὕτω πανταχόϑεν 
ἐκρατύνϑη, Κικέρων δὲ καὶ Μούκουλλος οὐκ ἀρε- 
σκόμενοι τούτοις ἀποκτεῖναι τόν τε Καίσαρα καὶ τὸν 
Πομπήιον διὰ Μουκίου τινὸς Οὐεττίου ἐπεχείρησαν 
μέν, οὐκ ἠδυνήϑησαν δέ, ἀλλ᾽ ὀλίγου καὶ αὐτοὶ 
προσαπώλοντο. προμηνυϑεὶς γὰρ ἐκεῖνος καὶ συλ- 
ληφϑεὶς πρίν τι δρᾶσαι. κατεῖπεν αὐτῶν᾽ καὶ εἴ γε 
μὴ καὶ τὸν Βίβουλον ὡς καὶ συνεπιβουλεύοντά σφι- 
σιν ἐσηγγέλκει, πάντως ἄν τι δεινὸν ἐπεπόνϑεσαν᾽ 
νῦν δέ, ὅτι τοῦτον τῷ “Πομπηίῳ τὸ πραττόμενον δη- 
ΠΥΞΒΕΙΗ ἀμυνόμενος ἠτιᾶτο, ὑπωπτεύϑη μηδὲ ἐπὶ 
τῶν λοιπῶν ἀληϑεύειν, ἀλλ᾽ ἐκ κατασκευασμοῦ τινος 

ΓΙῸΣ 

ἐφ 

{0} 



με 

10 

ἐϑ 

[Ὁ 

να 

11 

248 1. ΧΧΧΥΠΙ, ΤἈΙΌΜΝΨΙΒΙ. ἃ, ἃ. θ9ὅ. 

πρὸς συκοφαντίαν τῶν ἀντιστασιωτῶν σφῶν παρε- 
σκευάσϑαι. καὶ περὶ μὲν τούτων ἄλλοι ἄλλα διεϑρύ- 
λουν᾽ οὐ γάρ που καὶ διηλέγχϑη τι, ἀλλ᾽ ἐς τὸ πλὴῆ-ς 
ϑος ὁ Οὐέττιος ἐσαχϑείς. καὶ μόνους οὗς εἶπον ὀνο- 
μάσας, ἔς τε τὸ οἴκημα ἐσέπεσε, κἀνταῦϑα οὐ πολλῷ 
ὕστερον ἐδολοφονήϑη" ὕποπτος δ᾽ οὖν ἐκ τούτων ὁ 
Κικέρων τῷ τε Καίσαρι καὶ τῷ Πομπηΐῳ γενόμενος 
ἐβεβαιώσατο τὴν ὑπόνοιαν ἐν τῇ ὑπὲρ τοὺ ᾿Αντωνίου 
ἀπολογία. οὗτος γὰρ πολλὰ μὲν καὶ δεινὰ καὶ τὸ 
ὑπήκοον τὸ ἐν τῇ Μακεδονίᾳ, ἄρξας αὐτῆς, καὶ τὸ 
ἔνσπονδον εἰργάσατο, πολλὰ δὲ καὶ ἀντέπαϑε. τά 
τε γὰρ τῶν Ζίαρδάνων καὶ τὰ τῶν πλησιοχώρων σφίσι 
πορϑήσας οὐκ ἐτόλμησεν ἐπιόντας αὐτοὺς ὑπομεῖ- 
ναι, ἀλλ᾽ ὡς καὶ ἐπ᾽ ἄλλο τι μετὰ τῶν ἱππέων ὑπο- 
χωρήσας ἔφυγε, καὶ οὕτω τοὺς πεζοὺς ἐκεῖνοι πε- 
ρισχόντες ἔκ τε τῆς χώρας βιαίως ἐξήλασαν καὶ τὴν 
λείαν προσαφείλοντο. τὸ δ᾽ αὐτὸ τοῦτο καὶ περὶ 
τοὺς συμμάχους τοὺς ἐν τῇ Μυσίᾳ ποιήσας ἡττήϑη 
πρὸς τῇ τῶν Ἰστριανῶν πόλει πρὸς τῶν Σκυϑῶν τῶν 
Βασταρνῶν, ἐπιβοηϑησάντων αὐτοῖς, καὶ ἀπέδρα. 
οὐ μέντοι καὶ ἐπὶ τούτοις αἰτίαν ἔσχεν. ἀλλ᾽ ἐγράφη 
μὲν ἐπὶ τῇ τοῦ Κατιλίνου συνωμοσίᾳ, ἑάλω δὲ δι᾽ 
ἐκεῖνα, καὶ συνέβη αὐτῷ, ὧν μὲν ἐκρίνετο, μὴ ἐλεγ- 
χϑῆναι, ὧν δ᾽ οὐκ τιάξετο, κολασϑῆναι. καὶ ὁ μὲν 

οὕτως ἀπήλλαξεν, ὁ δὲ δὴ Κικέρων ὑπὲρ αὐτοῦ τότε, 
ἅτε καὶ συνάρχοντός οἷ, ὑπερδικῶν πλείστην κατὰ 
τοῦ Καίσαρος ὡς καὶ αἰτίου τῆς δίκης αὐτῷ γεγενη- 
μένου καταδρομὴν ἐποιήσατο, καί τινα αὐτῷ καὶ 
προσελοιδύρησεν. ὁ δ᾽ , ἤχϑετο μὲν ἐπ᾽ αὐτοῖς ὥσπερ 
εἰκὸς ἦν. οὐ μὴν οὔτ᾽ εἶπεν οὔτ᾽ ἔπραξεν ὑβριστι- 
κὸν ἐς αὐτὸν οὐδέν, καίπερ ὑπατεύων. τοὺς γὰρ 
πολλλοὺς ἔλεγε συχνὰ καὶ μάταια ἐξεπίτηδες ἐς τοὺς 
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κρείττονάς σφων ἐς φιλονεικίαν αὐτοὺς ὑπάγοντας..... 
ἵν᾽ ἴσοι σφίσι καὶ ὅμοιοι, ἄν γέ τι ὁμοιότροπον ἀντα- 
κούσωσι, δόξωσιν εἶναι" καὶ οὐκ ἠξίου ἀντίπαλον ἐκ 
τούτου οὐδένα ἑαυτῷ ποιεῖν. καὶ διὰ τοῦτο τοῖς τε 

ἄλλοις τοῖς τι προπηλακέξζουσιν αὐτὸν οὕτω προσεφέ- 
ρετο, καὶ τότε τὸν Κικέρωνα ὁρῶν οὐχ ἑαυτῶ τοσοῦ- 
τον λοιδορήσασϑαι ἐθέλοντα ὅσον ἀντακοῦσαί τι τῶν 
ὁμοέων, ὥς γε καὶ παρισωϑῆναί οἱ ἐπιϑυμοῦντα, βραχύ 
τε αὐτοῦ ἐφρόντισε καὶ οὐδὲν ὧν ἔλεγε προσεποιή- 
σατο, ἀλλ᾽ εἴα αὐτὸν ἀφϑόνως, καϑάπερ τισὶν ἐπαί- 
νοις ἑαυτοῦ, ταῖς λοιδορέαις χρῆσϑαι. οὐ μέντοι καὶ 
παντάπασιν ὀλιγώρως αὐτοῦ ἔσχεν. ἐπιεικεστέραν 
μὲν γὰρ ὄντως φύσιν εἰλήχει, καὶ οὐ πάνυ ῥαδίως 
ἐθυμοῦτο᾽ συχνοὺς δ᾽ οὖν, ἅτε καὶ ἐν τοσούτοις 
πράγμασιν. ἐδικαίου, οὐ μὴν ὥστε καὶ δι᾿ ὀργῆς ἢ 
καὶ παραχρῆμα πάντως αὐτὸ ποιεῖν. ϑυμῷ μὲν δὴ 
οὐδὲν ἐχαρίξετο, τοῦ δὲ δὴ καιροῦ διεσκόπει, καὶ 
τούς γε πλείους οὐδὲ αἰσϑανομένους μετήει. οὐ γὰρ 
ὅπως δόξειεν ἀμύνεσϑαί τινας ἔπρασσεν, ἀλλ᾽ ὅπως 
ὅτε ἀνεπιφρϑονώτατὰ πρὸς τὸ συμφέρον ἑαυτῷ πάντα 
διοικήσειε. καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἀδήλως. καὶ ἐν οἷς 
ἥκιστα ἄν τις προσεδόκησε, τὰς τιμωρίας ἐπῆγε, 
τῆς τε φήμης ἕνεκα, τοῦ μὴ δοκεῖν ὀργίλως ἔχειν, 
καὶ τοῦ μή τινα προαισϑανόμενον προφυλάξασϑαι ἢ 
καὶ προποιῆσαί τι δεινὸν αὐτόν, πρὶν παϑεῖν. ἐπι- 
χειρῆσαι. οὐ γὰρ τῶν ἤδη γεγονότων μᾶλλόν τι αὐτῷ 
ἔμελεν ἢ ἵνα... καὶ λυϑείη. κἀκ τούτου πολλοῖς μὲν 
καὶ τῶν μεγάλα αὐτὸν λυπησάντων συνεγίγνωσκεν ἢ 
καὶ ἐπὶ βραχὺ ἐπεξήει. ὅτι οὐδὲν ἔτι κακουργήσειν 
αὐτοὺς ἐπίστευε᾽ πολλοὺς δὲ καὶ ἐπὶ πλεῖον τοῦ 
καϑήκοντος ἐς ἀσφάλειαν ἐτιμωρεῖτο, λέγων ὅτι τὸ 

[-:} 
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μὲν ... οὐκ ἄν ποτε ἀγένητον ... τῆς κολάσεως ὑπερ- 
βολῇ πάντως τι δεινὸν πείσεται. 

ἐξ οὖν τούτων τῶν λογισμῶν καὶ τότε αὐτὸς μὲν 
τὴν ἡσυχίαν ἦγε, τὸν δὲ δὴ Κλώδιον ἀντιχαρίσασϑαί 

τι αὐτῷ, ὅτι τῆς μοιχείας αὐτοῦ οὐ κατηγόρησε, βου- 

λόμενον αἰσϑόμενος παρεσκεύασε κρύφα κατὰ τοῦ 
Κικέρωνος. καὶ πρῶτον μὲν ἐς τὰ τοῦ πλήϑους 
δικαιώματα αὖϑις αὐτόν, ὅπως νομίμως ἐκποιηϑῆ, 
συμπράττοντος αὐτῷ καὶ τοῦ Πομπηίου μετέστησεν, 
ἔπειτα δὲ δήμαρχον εὐϑὺς ἀποδειχϑῆναι διεπράξατο. 
οὗτος οὖν ὁ Κλώδιος ἐπεστόμισε μὲν καὶ τὸν Βίβου- 
λον ἐσελθόντα τε ἐς τὴν ἀγορὰν ἐπ᾽ ἐξόδῳ τῆς ἄρ- 
χῆς, καὶ διανοούμενον μετὰ τὴς τοῦ ὄρκου πιστώ- 
σεως καὶ περὶ τῶν παρόντων δημηγορῆσαι, ἐπέϑετο 
δὲ καὶ τῷ Κικέρωνι. καὶ ἐπειδὴ μὴ ἐδόκει οἵ ῥάδιον 

ἡ ξἶναι ἄνδρα πάμπολυ ἐν τῇ πολιτείᾳ διὰ τὴν τῶν 
λόγων δεινότητα δυνάμενον καταλῦσαι; τρέπεται 

πρὸς οἰκείωσιν οὐχ ὅτι τοῦ πλήϑους, ἀλλὰ καὶ τῶν 
ἱππέων τὴς τὲ βουλῆς, παρ᾽ οἷσπερ που καὶ ὁ Κικέ- 

ρῶν πλεῖστος ἐφέρετο, ἐλπίσας. ἂν τούτους σφετε- 
ρέσηται, ῥαδίως αὐτόν, ἅτε καὶ διὰ φόβον μᾶλλον 
ἢ δι᾿ εὔνοιαν ἰσχύοντα. καϑαιρήσειν. παμπληϑεῖς 
γὰρ ἐκ τῶν λόγων ἐλύπει. καὶ οὐκ ἐς τοσοῦτον οἵ τι 
ὠφελούμενοι ὑπ᾽ αὐτοῦ ὠκειοῦντο ἐς ὅσον οἵ βλαπτό- 
μενοι ἠλλοτριοῦντο. πρὸς γάρ τοι τῷ τοὺς πλείους 
τῶν ἀνθρώπων προχειρότερον ἐπὶ τοῖς δυσχερεστέ- 
ροις ἀγανακτεῖν ἢ τῶν ἀμεινόνων χάριν τισὶν ἔχειν, 
καὶ τοῖς μὲν συναγορεύσασί σφισιν ἀποδεδωκέναι 
τὸν μισϑὸν νομίξειν. τοὺς δ᾽ ἀντιδικήσαντας ἀμύνε- 
σϑαι τρόπον τινὰ προαιρεῖσϑαι, πικροτάτους ἐχϑροὺς 
ἑαυτῷ ἐσεποίει περιεῖναί τε καὶ τῶν κρατίστων ἀεί 
ποτὲ ἐπιχειρῶν καὶ τῇ παρρησίᾳ πρὸς πάντας ὁμοίως 
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ἀκράτῳ καὶ κατακορεῖ χρώμενος, ἅτε καὶ τὴν δόξαν 
τοῦ δύνασϑαι συνεῖναί τε καὶ εἰπεῖν ἃ μηδεὶς ἄλλος, 
καὶ πρὸ τοῦ χρηστὸς εἶναι δοκεῖν, ϑηρώμενος. ἔκ τε 
οὖν τούτου. καὶ διότι μέγιστόν τε ἀνθρώπων ηὔχει 
καὶ οὐδένα ἐξ ἴσου ἑαυτῷ ἦγεν, ἀλλὰ ἔν τε τοῖς λό- 
γοις ὁμοίως καὶ ἐν τῷ βίῳ πάντας τὲ ὑπερεφρόνει 
καὶ ἰσοδίαιτος οὐδενὶ ἠξίου εἶναι, φορτικός τε καὶ 
ἐπαχϑὴς ἦν, καὶ ἀπὸ τούτων καὶ ὑπ᾽ αὐτῶν ἐκείνων 
οἷς ἤρεσκε, καὶ ἐφϑονεῖτο καὶ ἐμισεῖτο. ὁ οὖν Κλώ- 
διος ἐλπίσας αὐτὸν διὰ ταῦτα, ἂν τήν τε βουλὴν καὶ 
τοὺς ἱππέας τόν τε ὅμιλον προπαρασκευάσηται, ταχὺ 
κατεργάσεσϑαι, τόν τε σῖτον προῖκα αὖϑις διένειμε, 

18 

τὸ γὰρ μετρεῖσϑαι τοῖς ἀπόροις τοῦ τε Γαβινίου ἤδη 
καὶ τοῦ Πίσωνος ὑπατευόντων ἐσηγήσατο, καὶ τὰ 
ἑταιρικὰ κολλήγια ἐπιχωρίως καλούμενα. ὄντα μὲν 
ἐκ τοῦ ἀρχαίου, καταλυϑέντα δὲ χρόνον τινά. ἀνε- 
νεώσατο᾽ τοῖς τε τιμηταῖς ἀπηγόρευσε μήτ᾽ ἀπαλεί- 
φειν ἔκ τινὸς τέλους μήτ᾿ ἀτιμάξειν μηδένα, χωρὶς 
ἢ εἴ τις παρ᾽ ἀμφοτέροις σφίσι κρυϑεὶς ἁλοίη. τού- 
τοις οὖν αὐτοὺς δελεάσας καὶ ἕτερόν τινα νόμον 
ἔγραψε, περὶ οὗ διὰ πλειόνων ἀναγκαῖόν ἐστιν εἰ- 
πεῖν, ὅπως σαφέστερος τοῖς πολλοῖς γένηται. τῆς 

γὰρ μαντείας τῆς δημοσίας ἔκ τε τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐξ 
ἄλλων τινῶν, ὥσπερ εἶπον. ποιουμένης. τὸ μέγιστον 
κῦρος ἡ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ εἶχεν. οὕτως ὥστε τὰ μὲν 
ἄλλα οἰωνίσματα πολλὰ καὶ καϑ᾽ ἑκάστην πρᾶξιν, 
ἐκεῖνο δὲ ἐσάπαξ ἐπὶ πάσῃ τῇ ἡμέρα γίγνεσϑαι. τοῦτό 
τε οὖν ἰδιώτατον, ἐν αὐτῷ ἦν, καὶ ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν 
ἄλλων ἁπάντων ἢ ἐπέτρεπε πραχϑὴναί τινα, καὶ ἐγίγ- 
ψΨετο μηδενὸς ἔτι καϑ᾽ ἕκαστον οἰωνίσματος ἐπαγο- 
μένου. ἢ ἐχώλυε, καὶ ἀνεχειρίξετό τι, τὰς δὲ δὴ τοῦ 

δήμου διαψηφίσεις πάντως ἐπῖσχε, καὶ ἦν πρὸς αὖ- 

Θ» 
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τὰς ἀεὶ διοσημία, εἴτε ἐναίσιον εἴτε ἐξαίσιον ἐγένετο. 
καὶ τὸ μὲν αἴτιον τῆς νομίσεως ταύτης. οὐκ ἔχω φρά- 
σαι, γράφω δὲ τὰ λεγόμενα. ἐπεὶ οὖν πολλοὶ ἐμ- 
ποδίξειν ἢ νόμων ἐσφορὰς ἢ ἀρχόντων καταστάσεις 
ἐς τὸν δῆμον. ἐσαγομένας βουλόμενοι προεπήγγελλον 
ὡς καὶ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὴν ἡμέραν ἐκείνην. μαντευ- 
σόμενοι. ὥστε μηδεμίαν ἐν αὐτῇ κύρωσιν τὸν δῆμον 
σχεῖν. φοβηϑεὶς ὁ Κλώδιος μὴ γραψαμένου αὐτοῦ 
τὸν Κικέρωνα ἀναβολήν τέ τινες ἐκ τοῦ τοιούτου καὶ 
τριβὴν τῇ δίκῃ ἐμποιήσωσιν, ἐσήνεγκε μηδένα τῶν 
ἀρχόντων ἐν ταῖς ἡμέραις ἐν αἷς ψηφίσασϑαί τι τὸν 
δῆμον ἀναγκαῖον εἴη, τὰ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ γιγνόμενα 

᾿ παρατηρεῖν. 
14 τοιαῦτα μὲν τότε ἐπὶ τὸν Κικέρωνα συνέγραψε. 

καὶ ἐπειδὴ ἐκεῖνος. συνεὶς τὸ γιγνόμενον, “Δούκιον 
Νίννιον Κουαδρᾶτον δημαρχοῦντα ἐναντιωϑῆναι πᾶσέ 
σφισιν ἀντιπαρεσκεύασεν, ἔδεισε μὴ καὶ ϑόρυβος ἐκ 
τούτου καὶ διατριβή τις γένηται, καὶ ὑπῆλϑεν αὐτὸν 

2 ἀπατήσας. προδιομολογησάμενος γὰρ αὐτῷ μηδ᾽ ὅτι- 

οὖν, ἂν μηδὲν τῶν νομοϑετουμένων ἐμποδίσῃ. κατ᾽ 
αὐτοῦ γράψειν, ἔπειτα τὴν ἡσυχίαν καὶ ἐκείνου καὶ 
τοῦ Νιννίου ἄγοντος διενομοϑέτησεν αὐτά, καὶ μετὰ 

8 τοῦτο καὶ τῷ Κικέρωνι ἐπεχείρησε. καὶ ὁ μὲν οὕτω, 
καίτοι φρονιμώτατος ἀξιῶν εἶναι, τότε ὑπὸ τοῦ Κλω- 
δέου, εἴ γε ἐκεῖνον, ἀλλὰ μὴ τὸν Καίσαρα τούς τε ἂἄλ- 
λους τοὺς μετ᾽ αὐτῶν συνεστηκότας δεῖ λέγειν, ἠπα- 

4 τήϑη᾽ ὁ δὲ δὴ νόμος ὃν μετὰ ταῦτα ὁ Κλώδιος ἐσή- 
νεγκεν, ἄλλως μὲν οὐκ ἐδόκει ἐπ᾽ αὐτῷ τύϑεσϑαι, 
οὐδὲ γὰρ τὸ ὄνομα αὐτοῦ εἶχεν, ἀλλὰ κατὰ πάντων 
ἁπλῶς τῶν πολίτην τινὰ ἄνευ τῆς τοῦ δήμου κατα- 
γνώσεως ἀποχτενούντων ἢ καὶ ἀπεκτονότων ἐσήγετο, 

5 ἔργῳ δὲ ἐπ᾽ αὐτὸν ὅτι μάλιστα συνεγράφετο. ἔφερε 

σι 
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μὲν γὰρ καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν βουλήν, ὅτι τοῖς τε ὑπά- 
τοις τὴν φυλακὴν τῆς πόλεως, δι᾿ ἧσπερ καὶ τὰ τοι- 
αὐτά σφισι ποιεῖν ἐξὸν ἐγίγνετο, προσετετάχει. καὶ 
μετὰ τοῦτο καὶ τοῦ Λεντούλου καὶ τῶν ἄλλων τῶν 
τότε ϑανατωϑέντων κατεψήφιστο᾽ οὐ μέντοι ἀλλ᾽ ὃ ὁ 
Κικέρων, ἐπειδὴ καὶ ἐσηγγέλκει περὶ αὐτῶν καὶ ἐσή- 
γητο ἀεὶ καὶ ἐπεψηφίκει καὶ τέλος καὶ τὴν τιμωρίαν 
σφῶν διά γε τῶν τὰ τοιαῦτα ὑπηρετούντων ἐπεποίητο, 
καὶ τὴν αἰτίαν μόνος ἢ καὶ μάλιστα ἔσχε. καὶ διὰ τ 
τοῦτο τά τε ἄλλα ἰσχυρῶς αὐτῷ ἀντέπρασσε, καὶ τὴν 
᾿βουλευτικὴν ἐσϑῆτα ἀπορρέίψας ἐν τῇ ἱππάδι περιε- 
νόστει, πάντας τε τούς τι δυναμένους. οὐχ ὅπως 
τῶν ἐπιτηδείων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀντιστασιωτῶν. καὶ 
μάλιστα τόν τὲ Πομπήιον καὶ τὸν Καίσαρα, ἅτε μηδὲ 
τὴν ἔχϑραν αὐτοῦ προσποιούμενον, καὶ ἡμέρας καὶ 
νυχτὸς ὁμοίως περιιὼν ἐθεράπευε. καὶ ἐβούλοντο Ιῦ 
γὰρ καὶ ἐκεῖνοι μήτε τὸν Κλώδιον αὐτοὶ παρεσκευα- 
κέναι μήτε τοῖς γεγραμμένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀρέσκεσϑαι 
δοκεῖν, τοιάνδε τινὰ ἐπὶ τὸν Κικέρωνα ἀπάτην, σφίσι 
μὲν εὐπρεπῆ, ἐκείνῳ δὲ δὴ ἀφανῆ, προσεξεῦρον. ὁ 2 
μὲν γὰρ Καῖσαρ ὑπείκειν αὐτῷ συνεβούλευε, μὴ καὶ 
κατὰ χώραν μείνας ἀπόληται᾽ καὶ ἵνα γε μᾶλλον ὑπ᾽ 
εὐνοίας τοῦτο ποιεῖν πιστευϑῇ, ὑποστρατήγῳ οἱ χρή- 
σεσϑαι ὑπισχνεῖτο; ὅπως μὴ μετ᾽ ὀνείδους ὡς καὶ 
ὑπεύϑυνος ὦν, ἀλλ᾽ ἐπί τε ἀρχῆς καὶ μετὰ τιμῆς ἐκ- 

. ποδὼν δὴ τῷ Κλωδίῳ γένηται. ὁ δὲ δὴ Πομπήιος 3 
τούτου μὲν αὐτόν, τό τε πρᾶγμα ἀπόδρασιν ἄντικρυς’ 
ὀνομάξων, καὶ ἐς τὸν Καίσαρα ὥς γε καὶ κατ᾽ ἔχϑραν 
οὐκ ἐπιτηδείως οἵ συμβουλεύοντα ὑποσημαίνων, ἀπέ- 
τρεπε, γνώμην δὲ ἐδίδου καταμεῖναι καὶ ἑαυτῷ τε 
ἅμα καὶ τῇ βουλῇ μετὰ παρρησίας βοηϑῆσαι. τόν τε 
Κλώδιον εὐθὺς ἀμύυνασϑαι᾿ οὔτε γὰρ διαπράξασϑαί « 
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τι αὐτὸν παρόντος τε ἐχείνου καὶ ἐναντιουμένου δυ- 
νήσεσϑαι ἔλεγε, καὶ προσέτι καὶ δίκην δώσειν καὶ 
ἑαυτοῦ τι πρὸς τοῦτο συμπράξαντος. τοιούτους αὐὖὐ- 
τῶν λόγους λεγόντων, οὐχ ὅτι ἐναντία ἀλλήλοις ἐγέγ- 
νῶσκον, ἀλλ᾽ ἵν᾽ ἐκεῖνον ἀνυπόπτως ἀπατήσωσι, τῷ 
Πομπηΐῳ προσέϑετο. οὔτε γὰρ προὐπωώπτευέ τι ἐς 
αὐτόν, καὶ ἐπίστευε πάντως ὑπ᾽ αὐτοῦ σωϑήσεσϑαι. 
τῶν τε γὰρ ἄλλων πολλοὶ καὶ ἠδοῦντο αὐτὸν καὶ ἐτί- 
μῶν, ὥστε καὶ κινδυνεύοντας συχνοὺς τοὺς μὲν παρὰ 
τῶν δικαστῶν, τοὺς δὲ καὶ παρ᾽ αὐτῶν τῶν κατηγό- 
ρῶν ῥύεσϑαι᾽ καὶ ὁ Κλώδιος, ἅτε καὶ ἐν γένει ποτὲ 
αὐτῷ γενόμενος καὶ συστρατεύσας ἐπὶ πολὺν χρόνον, 
οὐδὲν ὃ,τε οὐ κατὰ γνώμην αὐτοῦ ἐδόκει ποιήσειν. 
τόν τε Γαβίνιον ἄντικρυς. ἅτε καὶ πάνυ φίλον αὐτῷ 
ὄντα. καὶ τὸν Πίσωνα ἀπό τε τῆς ἐπιεικείας καὶ διὰ 
τὴν τοὺ Καίσαρος συγγένειαν ὑπάρξειν οἵ προσεδό- 
κησε. τούτοις τὲ οὖν τοῖς λογισμοῖς κρατήσειν ἐλ- 
πίσας. καὶ γὰρ ἐθάρσει παρὰ λόγον ὥσπερ ἀνεξετά- 
στως ἐδεδίει, καὶ φοβηϑεὶς μὴ καὶ ἐκ πονηροῦ συνει- 
δότος τὴν ἀποδημίαν πεποιῆσϑαι δόξῃ, τῷ μὲν Καί- 
σαρι χάριν δή τινα ἔχειν ἔλεγε. τῷ δὲ δὴ Πομπηΐῳ 
ἐπείσϑη. 

καὶ ὁ μὲν οὕτως ἀπατηϑεὶς παρεσκευάξετο ὡς 
καὶ πολὺ τῶν ἐχϑρῶν ὑπεροίσων. πρὸς γὰρ δὴ τοῖς 
εἰρημένοις, οἵ τε ἱππεῖς συνελϑόντες ἐς τὸ Καπιτώ- 
λιον πρέσβεις ὑπὲρ αὐτοῦ πρός τε τοὺς ὑπάτους 
καὶ τὴν γερουσίαν, ἄλλους τέ τινας ἐκ σφῶν καὶ 
βουλευτὰς τόν τε Ὁρτήσιον τὸν Κύιντον καὶ Γάιον 
Κουρίωνα, ἔπεμψαν᾽ καὶ ὁ Νέννιος τά τε ἄλλα αὐτῷ 
συνήρετο, καὶ τὴν ἐσθῆτα, τῶ πλήϑει ὡς καὶ ἐπί τινι 
κοινῇ συμφορᾷ μεταβαλεῖν παρήνεσε. καὶ πολλοὶ 
τοῦτο καὶ τῶν βουλευτῶν .... καὶ οὐ πρότερόν γε 
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μετεβάλοντο πρὶν τοὺς ὑπάτους σφίσι διὰ προγραφῆς 
ἐπιτιμῆσαι. ἀλλ᾽ ἦν γὰρ τὰ τῶν ἀντιστασιωτῶν αὐτοῦ 
δυνατώτερα, οὔτε ὁ Κλώδιος χρηματίσασϑαί τι ὑπὲρ 

3 - - ΒΩ , ᾿ ’ 

αὐτοῦ τῷ Νιννέίῳ ἐπέτρεψεν, οὔτε Γαβίνιος τὴν πρόσο- 
δον τοῖς ἱππεῦσιν ἐς τὴν βουλὴν ἔδωκεν, ἀλλὰ καὶ 
Ρ Ἁ - ,ὔ -" 

ἕνα τινὰ αὐτῶν. ὡς πολὺς ἐνέκειτο. καὶ ἔκ τῆς πο- 

λιτείας ἐξήλασε; τῷ τε Ὁρτησίῳ καὶ τῷ Κουρίωνι, 
ὅτι καὶ ἀϑροισϑεῖσί σφισι συνεγένοντο καὶ τὴν πρεσ- 
βείαν ὑπέστησαν, ἐπεκάλει. καὶ αὐτοὺς ὁ Κλώδιος 

ἐς τὸ πλῆϑος ἐσαγαγὼν πληγαῖς ἐπὶ τῇ πρεσβείᾳ διά 
τινῶν προπαρεσχκευασμένων συνέκοψε. καὶ μετὰ 
ταῦτα ὃ τὲ Πίσων, καίπερ εὐνοϊκῶς τῷ Κικέρωνι 
δοκῶν ἔχειν, καὶ συμβουλεύσας γε αὐτῷ, ὡς ἑώρα 
2 “ Ἃ » 2». " - “. μ᾿ 

ἄδυνατον ὃν ἄλλως αὑτον σωϑῆήναι, προὐπεξελϑεῖν, 
ἣ Ἁ ᾿ - οὐ 3 ,ὔ “ 

ὁμῶς ἐπειδὴ διὰ τοῦτο ἐκεῖνος ὠργίσϑη. παρῆλϑεν 
ἐς τὴν ἐκκλησίαν ὅτε πρῶτον ἠδυνήϑη, τὰ γὰρ πολλὰ 
3 “ - , , , ἠρρώστει, καὶ πυϑομένου τοῦ Κλωδίου τίνα γνώμην 

περὶ τῶν γεγραμμένων ἔχοι, εἶπεν ὅτι οὐδέν μοι οὔτε 
ὠμὸν οὔτε σκυϑρωπὸν ἔργον ἀρέσκει καὶ ὁ Γαβί- 
νιος ἐρωτηϑεὶς τὸ αὐτὸ τοῦτο οὐχ ὅπως ἐκεῖνον ἐπῇ- 
νεῦσεν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἱππέων τῆς τε βουλῆς προσκα- 
τηγόρησεν. ὁ μέντοι Καῖσαρ, ἔξω γὰρ τοῦ τείχους 
ἰδ ’ 3 " , 3 ’ Α 

ὁ Κλωδιος δι΄ αὐτὸν, ἐπειδήπερ ἐξεστράτευτο, τὸν 
ὅμιλον συναγαγὼν καὶ ἐκεῖνον ἐπιγνώμονα τῶν γε- 
γραμμένων ἐποιήσατο, τὴν μὲν παρανομίαν τῶν περὶ 

[5] 

τὸν Μέντουλον πραχϑέντων κατεψηφίσατο, τὴν μέν- : 
τοι τιμωρέαν τὴν ἐπ᾽ αὐτοῖς γραφομένην οὐκ ἐδοκί- 
μασεν᾽ ὅσα μὲν γὰρ περὶ τῶν τότε γενομένων ἐφρό- 
νησε. πάντας εἰδέναι ἔφη, τὴν γὰρ σώξουσάν σφας 

ψῆφον δεδωκὼς ἦν, οὐ μὴν καὶ προσήκειν ἐπὶ τοῖς 
παρεληλυϑόσι τοιοῦτόν τινὰ νόμον συγγράφεσϑαι. 

Καῖσαρ μὲν ταῦτ᾽ εἶπε. Κράσσος δὲ διὰ μὲν τοῦ 9 
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υἱέος βοήϑειάν τινα τῷ Κικέρωνι ἐνεδείκνυτο, αὐτὸς 
δὲ τὰ τοῦ πλήϑους ἔπραττε. καὶ ὁ Πομπήιος ὑπισ- 
χνεῖτο μὲν αὐτῷ τὴν ἐπικουρίαν, σκήψεις δέ τινας 
ἄλλοτε ἄλλας ποιούμενος καὶ ἀποδημίας συχνὰς ἐπί- 
τηδὲς στελλόμενος οὐκ ἐπήμυνεν. ἰδὼν οὖν ταῦϑ᾽ ὁ 
Κικέρων καὶ φοβηϑεὶς αὖϑις ἐπεχείρησε μὲν ὅπλα 
ἄρασϑαι, τά τε γὰρ ἄλλα καὶ τὸν Πομπήιον φανερῶς 
προεπηλάκιξε, κωλυϑεὶς δὲ ὑπό τὲ τοῦ Κάτωνος καὶ 
τοῦ Ὁρτησίου. μὴ καὶ ἐμφύλιος ἐκ τούτου πόλεμος 
γένηται, τότε δὴ καὶ ἄκων μετά τε αἰσχύνης καὶ μετὰ 
κακοδοξίας, ὡς καὶ ἐκ τοῦ συνειδότος ἐθελοντὴς πε- 
φευγώς. μετέστη. πρὶν δὲ δὴ ἀφορμῆδαι,. ἔς τε τὸ 
Καπιτώλιον ἀνέβη καὶ ἀγαλμάτιόν τι ᾿4“ϑηνᾶς ἀνέ- 
ϑηκε, φυλακίδα αὐτὴν ὀνομάσας. ὑπεξῆλθε δὲ ἐς 
Σικελίαν᾽ προστάτης τε γὰρ αὐτῇ ἐγεγόνει, καὶ ἐλ- 
πίδα πολλὴν ἔν τε τοῖς δήμοις καὶ ἐν τοῖς ἰδιώταις 
τῷ τε ἄρχοντι αὐτῆς εἶχε τιμηϑήσεσϑαι. φυγόντος 
δ᾽ αὐτοῦ ὁ νόμος τὸ κῦρος. οὐχ ὅπως οὐκ ἐναντιω- 
ϑέντος τινός, ἀλλὰ καὶ σπουδασάντων ἄλλων τε καὶ 
αὐτῶν ἐκείνων οἱ ὑπὲρ τοῦ Κικέρωνος ἀνὰ πρώτους 
πράττειν ἐδόκουν, ἐπειδήπερ ἅπαξ ἐκποδὼν ἐγεγό- 
νει, ἔλαβε" καὶ ἢ τε οὐσία αὐτοῦ ἐδημεύϑη, καὶ ἡ 
οἰκία ὥσπερ τινὸς πολεμίυυ κατεσκάφη, τό τε ἔδα- 
φος αὐτῆς ἐς νεὼν ἐλευϑερίας ἀνέϑηκαν. αὐτῷ τε 
ἐχείνῳ ἥ τὲ φυγὴ ἐπετιμήϑη καὶ ἡ ἐν τῇ Σικελίᾳ 
διατριβὴ ἀπερρήϑη᾽ τρισχιλίους τε γὰρ καὶ ἕπτακο- 
σίους καὶ πεντήκοντα σταδίους ὑπὲρ τὴν Ῥώμην ὑπερ- 
ὠρίσϑη. καὶ προσεπεκηρύχϑη ἵν᾿ εἰ δή ποτε ἐντὸς 
αὐτῶν φανείη. καὶ αὐτὸς καὶ οἱ ὑποδεξάμενοι αὐτὸν 
ἀνατὶ διόλωνται. 

καὶ ὁ μὲν ἐς τὴν Μακεδονίαν διὰ τοῦτο μετέστη 
καὶ ἐκεῖ διέτριβεν ὀδυρόμενος ἐντυχὼν δ᾽ αὐτῷ 
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Φιλίσκος τίς ἀνὴρ ἔν τε ταῖς ᾿ἡϑήναις συγγεγονώς 
οἵ καὶ τότε κατὰ τὴν τύχην συντυχών “οὐκ αἰσχύνῃ" 
ἔφη, “ ὦ Κικέρων, ϑρηνῶν καὶ γυναικείως διακείμε- 
νος; ὡς ἔγωγε οὔποτ᾽ ἄν σε προσεδόκησα οὕτω μα- 
λακισϑήσεσϑαι, πολλῆς μὲν παιδείας καὶ παντοδα- 
πῆς μετεσχηκότα, πολλοῖς δὲ καὶ συνηγορηκότα.᾿" 
καὶ ὁ ὃς ὑπολαβὼν εἶπεν “ἀλλ᾽ οὐδέν τοι ὅμοιόν ἐστιν, 

ὦ Φιλίσκε; ὑπὲρ ἄλλων τέ τινα λέγειν καὶ ἑαυτῷ 
συμβουλεύειν. τὰ μὲν γὰρ ὑπὲρ τῶν ἀλλοτρίων 
λεγόμενα, ἀπὸ ὀρϑῆς καὶ ἀδιαφϑόρου τῆς γνώμης 
προϊόντα, καιρὸν ἐς τὰ μάλιστα λαμβάνει᾽ ὅταν δὲ 
δὴ πάϑημά τι τὴν ψυχὴν καταλάβῃ, ϑολοῦται καὶ 

σκοτοῦται καὶ οὐδὲν δύναται καίριον ἐννοῆσαι. ὅϑεν 
που πάνυ καλῶς εἴρηται ὅτι ῥᾷον παραινέσαι ἑτέροις 
τη} ἢ αὐτὸν παϑόντα καρτερῆσαι." “λέγεις μέν 

᾿ ἔφη ὁ Φιλίσκος ὸ ἀνϑρώπινον᾽ οὐ μέντοι καὶ 
ἠξώυν σε, τοσαύτῃ μὲν φρονήσει κεχρημένον, τοσαύ- 
τὴν δὲ σοφίαν ἠσκηκότα, μὴ οὐ προπαρεσκευάσϑαι 
πρὸς πάντα τὰ ἀνθρώπινα, ἵν᾿ εἴ τι καὶ παράλογόν 
σοι πρυσπέσοι, μήτι γε καὶ ἄφρακτόν σε εὕροι. ἐπεὶ 
δ᾽ οὖν ἐν τούτῳ καϑέστηκας, καὶ γὰρ ἄν τι ὦφε- 
λήσαιμί δὲ διαλεξάμενός τι τῶν προσφύρων, ἵν᾽ ὥσπερ 
οἵ τὰ φορτία συναιρόμενοί τισιν ἐπικουφίζουσιν αὐ- 
τούς, καὶ ἐγώ σοι τὸ πάϑος τοῦτο ἐπελαφρύναιμι, 
τοσούτῳ ῥᾷον ἐκείνων ὅσῳ μηδὲ τὸ βραχύτατον αὖ- 
τοῦ μεταλήψομαι. οὐ γάρ που καὶ ἀπαξιώσεις παρα- 
μυϑίου τυνὸς παρ᾽ ἑτέρου τυχεῖν. εἰ μὲν γὰρ αὐτάρ- 
κῆς ἑαυτῷ ἦσθα, οὐδὲν ἂν ἡμῖν τῶν λόγων τούτων 
ἔδει᾽ νῦν δ᾽ ὅμοιον πέπονθας ὥσπερ εἰ Ἱπποκρά- 
τῆς ἢ Δημοκήδης ἢ καὶ ἄλλος τις τῶν πάνυ ἰατρῶν 
νοσήματι δυσιάτῳ περιπεσὼν ἀλλοτρίας χειρὸς πρὸς 
τὴν ἄκεσιν αὐτοῦ προσεδεήϑη. ἀλλ᾽ εἴ γέ τινα" 

ῬΙΟ σΑβϑιῦ8. 1. 17 
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ἔφη ὁ Κικέρων “τοιοῦτον ἔχεις λόγον ὥστε τὴν ἀχλύν 
μου ταύτην ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἀφελεῖν καὶ ἐς τὸ ἀρ- 
χαῖόν μὲ φῶς ἐπαναγαγεῖν, ἑτοιμότατός εἰμι ἀκούειν. 
ὥσπερ γὰρ τῶν φαρμάκων. οὕτω δὴ καὶ τῶν λόγων 
καὶ διαφοραὶ πολλαὶ καὶ δυνάμεις ποικίλαι εἰσέν, 
ὥστ᾽ οὐδὲν ϑαυμαστὸν εἰ καὶ ἐμὲ τὸν λαμπρὸν ἔν τε 
τῇ γερουσίᾳ καὶ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τοῖς τε δικαστη- 
ρέοις σοφέᾳ τινὶ καταιονήσειας.᾽ 

“φέρε οὖν" εἶπεν ὁ Φιλίσκος, “ἐπειδήπερ ἀκούειν 
ἕτοιμος εἷ, σκεψώμεϑα πρῶτον μὲν εἰ κακὰ ὡς ἀλη- 
ϑῶς ἐστι ταῦτα τὰ περιεστηκότα σε, ἔπειτα δὲ τένα 
τρόπον αὐτὰ ἀκεσόμεϑα. ἐγὼ τοίνυν πρῶτον μὲν 
ἁπάντων ὁρῶ σε ὑγιαίνοντα τῷ σώματι καὶ εὖ μάλα 
ἐρρωμένον, ὅπερ που πρῶτον κατὰ φύσιν ἀγαϑόν 
ἐστιν ἀνθρώποις. ἔπειτα δὲ τὰ ἐπιτήδεια αὐτάρκη 
κεχτημένον, ὥστε μήτε πεινὴν μήτε διψῆν ἢ ῥιγοῦν 
ἢ καὶ ἄλλο τι ἄτοπον ὑπ᾽ ἀπορίας ὑπομένειν, ὃ δὴ 
καὶ δεύτερον εἰκότως ἄν τις ἀγαϑὸν ἀνθρώπῳ φύσει 
τιϑείη. ὅταν γάρ τινι ἢ τε τοῦ σώματος σύστασις εὖ 
ἔχῃ καὶ διαρκεῖν ἀφροντιστῶν δύνηται, πάντα τὰ 
πρὸς εὐδαιμονίαν ἐπιβάλλοντα καρποῦται." ὁ οὖν 
Κικέρων ὑπολαβὼν ἔφη “ἀλλ᾽ οὐδὲν τῶν τοιούτων 
ὄφελός ἐστιν, ὅταν του τὴν ψυχὴν λυπῇ τι καὶ δάκνῃ᾽ 
πολλῷ γὰρ πλεῖον αἱ ἐκείνης φροντίδες ταλαιπωροῦσί 
τινα ἢ αἱ τοῦ σώματος εὐπάϑειαι τέρπουσιν. ὥσπερ 
καὶ ἐγὼ νῦν οὐδὲν οὔτε τῆς τοῦ σώματος ὑγιείας 
προτιμῶ, νοσῶν γε τὴν γνώμην. οὔτε τῆς τῶν ἐπι- 
τηδείων εὐπορίας᾽ πολλῶν γὰρ ἀπεστέρημαι." καὶ 
ὅς “καὶ τοῦτό σε ἔφη “λυπεῖ; εἰ μὲν γὰρ ἐνδεήσε- 
σϑαι τῶν ἀναγκαίων ἔμελλες, λόγον ἄν τινα εἶχεν 
ἄχϑεσϑαί σε τοῖς ἀπολωλόσιν᾽ εἰ δὲ ἔκπλεά σοι πάντα 
τὰ ἐπιτήδεια ὑπάρχει, τί ἀνιὰ ὅτι μὴ καὶ πλείω κέ: 
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κτησαι; πᾶν γὰρ τὸ ὑπὲρ τὴν χρείαν τινὶ ὃν περιτ- 
τόν ἐστι, καὶ ἐν τῷ ἴσῳ καὶ παρὸν καὶ ἀπὸν καϑέ- 
στηκεν,. ἐπεί τοι καὶ πρότερον οὐδὲν δήπου τοῖς μὴ 
ἀναγκαίοις ἐχρώ, ὥστε καὶ τότε μὴ εἶναι ὧν μὴ ἔχρῃ- 

. ξες, ἢ καὶ νῦν εἶναι ὧν μὴ δέῃ, νόμιξε. καὶ γὰρ 
οὐδὲ πατρῴά σοι τὰ πολλὰ αὐτῶν γέγονεν, ὥστε σε 
σπουδὴν ἰδιωτέραν περὶ αὐτὰ ποιεῖσθαι, ἀλλ᾽ ὑπό 
τε τῆς γλώττης καὶ ὑπὸ τῶν λόγων σου πεπόρισται, 
δι᾿ οὖς καὶ ἀπόλωλεν. οὔκουν ἀγανακτεῖν προσήκει 
εἰ καϑάπερ ἐκτήϑη τινά, οὕτω καὶ ἀπεβλήϑη. οὐδὲ 
γὰρ οὐδ᾽ οἱ ναύκληροι πάνυ χαλεπῶς φέρουσι πολλὰ 
ξημιούμενοι᾽ λογέξεσϑαι γάρ. οἶμαι. φρονίμως ἐπί- 
στανται ὅτι ἡ ϑάλαττα ἡ διδοῦσα σφισιν αὐτὰ καὶ 
ἀφαιρεῖται. 

καὶ περὶ μὲν τούτων ἱκανά" ἀποχρῆν τε γὰρ ἀν- 
ϑρώπῳ πρὸς εὐδαιμονίαν τὸ τὰ ἀρκοῦντα κεχτῆσϑαι 
καὶ μηδενὸς ὧν τὸ σώμα χρήξει προσδεῖσθαι νομέξω, 
καὶ πᾶν τὸ περιττὸν καὶ φροντέδας καὶ πράγματα 
καὶ φϑόνους ἔχειν ἡγοῦμαι. ἐπειδὴ δὲ ἔφησϑα ὅτι 
οὐδεμία ἀπόλαυσις τῶν τοῦ σώματος ἀγαϑῶν ἐστιν, 
ὧν μὴ καὶ τὰ τῆς ψυχῆς προσυπάρχῃ τινέ, ἔστι μὲν 
ἀληϑὴς ὁ λόγος. ἀδύνατον γάρ, κακῶς αὐτῆς ἐχού- 
σης, μὴ οὐ καὶ τοῦτ᾽ αὐτῇ συννοσεῖν. ἐγὼ μέντοι 
πολλῷ ῥᾶον οἶμαι εἶναι τῆς εὐεξίας τῆς γνώμης ἐπι- 
μεληϑῆναί τινι ἣ τῆς τοῦ σώματος. τοῦτο μὲν γάρ, 
ἅτε καὶ σάρκινον ὄν, πολλὰ μὲν ἄτοπα ἐν ἑαυτῷ ἔχει, 
πολλῆς δὲ ἐπικουρίας παρὰ τοῦ δαιμονίου δεῖται" 
ἐκείνη δὲ δή, οἷα ϑειοτέρας φύσεως οὖσα, καὶ ῥυϑ- 
μέξεσϑαι καὶ νουϑετεῖσϑαι ῥαδίως δύναται. οὐκοῦν 
χκανταῦϑα ἴδωμεν τί τέ σοι τῶν τῆς ψυχῆς ἀγαϑῶν 
ἀπέστη, καὶ τί τῶν κακῶν προσγενόμενον οὐκ ἂν 
ἀποτριψαίμεϑα. ὁρῶ τοίνυν ἔγωγε πρῶτον μὲν φρο- 
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νιμώτατόν σε ἀνθρώπων ὕντα᾽ τεκμήριον δὲ ὅτι 
πλεῖστα μὲν καὶ τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον, ἐν οἷς 
συνεβούλευσάς τι αὐτοῖς, ἔπεισας, πλεῖστα δὲ καὶ 
τυὺς ἰδιώτας. ἐν οἷς συνηγόρησας σφισιν, ὠφέλησας" 
ἔπειτα δὲ καὶ δικαιότατον πανταχοῦ γοῦν ὑπέρ τε 
τῆς πατρίδος καὶ τῶν φίλων ἀνταγωνιξόμενος τοῖς 
ἐπιβουλεύουσιν αὐτοῖς ἐξήτασαι᾽ καὶ αὐτά γε ταῦτα 
ἃ νῦν πέπονθας. οὐ δι᾿ ἄλλο τι συμβέβηκέ σοι ἢ ὅτι 
πάνϑ᾽ ὑπὲρ τῶν νόμων καὶ τῆς πολιτείας καὶ λέγων 
καὶ πράττων διετέλεις. καὶ μὴν ὅτι καὶ σωφροσύνης 
ἐς τὰ πρῶτα ἀνήκεις, αὐτὸ τὸ ἐπιτήδευμά σου δη- 
λοῖ᾽ οὐ γὰρ οἷόν τ᾽ ἐστὶ δουλεύοντά τινα ταῖς τοῦ 
σώματος. ἡδοναῖς ἐν μέσῳ τὲ ἀεὶ φαίνεσϑαι καὶ ἐν 
τῇ ἀγορᾷ ἀναστρέφεσϑαι, μαρτύρια τὰ ἡμερινὰ ἔργα 
τῶν νυκτερινῶν ποιούμενον. οὕτω δὲ δὴ τούτων 
ἐχόντων ἐγὼ μέν σε καὶ ἀνδρειότατον ὥμην εἶναι, 
τοσαύτῃ μὲν ῥώμῃ διανοίας, τοσαύτῃ δὲ καὶ ἰσχύι λό- 
γων χρώμενον᾽ σὺ δέ, ὡς ἔοικας, αὐτὸς ἑαυτοῦ, ἐχ- 
πλαγεὶς ὅτι παρά τε τὴν ἐλπέδα καὶ παρὰ τὴν ἀξίαν 
ἔπταισας, παρήρησαί τι τοῦ σφόδρα ἀνδρείου. ἀλλὰ 
τοῦτο μὲν εὐθὺς ἀπολήψῃ᾽ τοιούτων δὲ τῶν κατὰ 
σὲ ὄντων, καὶ εὖ μὲν ἥκοντος τοῦ σώματος, εὖ δὲ καὶ 
τῆς ψυχῆς. οὐχ ὁρῶ τί τὸ λυποῦν ἐστί σε.᾿ 

28 ταῦτα αὐτοῦ εἰπόντος ὁ Κικέρων ἔφη “οὐ δοκεῖ 
οὖν ὅσοι μέγα κακὸν εἶναι ἀτιμία καὶ φυγή, καὶ τὸ 
μήτ᾽ οἴκοι διατρίβειν ... μετὰ τῶν φίλων εἶναι, ἀλλὰ 
ἐκ τῆς πατρίδος μεϑ᾽ ὅβροως ἐκπεπτωκότα δὴν ἐν 
ἀλλοτρίᾳ γῇ καὶ ἀλᾶσϑαι, φυγάδα προσαγορευόμε- 
νον, καὶ γέλωτα μὲν τοῖς ἐχϑροῖς, αἶσχος δὲ τοῖς οὐ- 

2 κείοις παρέχοντα." “οὐδαμῇ ἔμοιγε᾽ εἶπεν ὁ Φιλίσ- 
κος. “δύο γὰρ τούτων ὄντων ἐξ ὧν συνεστήκαμεν, 
ψυχῆς τε καὶ σώματος, καὶ ῥητῶν ἑκατέρῳ παρ᾽ αὖὐ- 

ἐφ 

ὡ» 

νῷ 

σι 



ἃ. ἃ. 696. ως. ΧΧΧΥΠΙ. ΟἸΟΕΒΟ ΕΧΘΌμ. 261 

τῆς τῆς φύσεως καὶ ἀγαϑῶν καὶ κακῶν δεδομένων, 
εἰ μέν τι περὶ ταῦϑ'᾽ ἁμαρτάνοιτο, καὶ βλαβερὸν ἂν 
εἰκότως καὶ αἰσχρὸν νομίζοιτο, εἰ δ᾽ ὀρϑώῶς ἔχοι, καὶ 
μᾶλλον ἂν ὠφέλιμον εἴη. ὃ καὶ σοὶ νῦν ὑπάρχει. τὰ 
γὰρ δὴ ἀλλ᾽ ἐκεῖνα καὶ αἱ ἀτιμίαι. καὶ εἰ δή τι τοι- 
οὗτον ἕτερον, νόμῳ τε καὶ δοκήσει τινὶ καὶ αἰσχρὰ 
καὶ κακά ἐστι, καὶ οὐδὲν οὔτε τῷ σώματι οὔτε τῇ 
ψυχῇ λυμαίνεται. ποῖον μὲν γὰρ ἂν σώμα εἰπεῖν 
ἔχοις νενοσηκὸς ἢ καὶ ἀπολωλός, ποίαν δὲ ψυχὴν 
ἀδικωτέραν ἢ καὶ ἀμαϑεστέραν γεγονυῖαν ὑπ᾽ ἀτι- 
μίας καὶ φυγῆς ἢ καὶ ἄλλου τινὸς τῶν τοιούτων; ἐγὼ 
μὲν γὰρ οὐχ ὁρῶ. τὸ δὲ αἴτιον ὅτι οὐδέν σφων φύ- 
σει κακόν ἐστιν. ὥσπερ οὐδ᾽ ἡ ἐπιτιμία οὐδ᾽ ἡ ἐν 
τῇ πατρίδι διατριβὴ φύσει χρηστή, ἀλλ᾽ ὁποῖα ποτ᾽ 
ἄν τις ἕκαστος ἡμῶν περὶ αὐτὰ δοξάσῃ. τοιαῦτα καὶ 
δοκεῖ εἶναι. αὐτίκα τὴν ἀτιμίαν οὐκ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς 
παντελῶς ἄνϑρωποι νομίζουσιν. ἀλλ᾽ ἔστιν ἃ τῶν 
ἔργων ἐπαίτια παρὰ τισὶν ὄντα παρ᾽ ἄλλοις ἐπαι- 
νεῖται. καὶ ἕτερα πρὸς τινῶν τιμώμενα πρὸς ἑτέρων 
κολάξεται᾿ εἰσὶ δὲ οἱ καὶ τὴν ἀρχὴν οὔτε τὸ ἔργον 
αὐτῆς ἴσασι. καὶ πάνυ εἰκότως" ὅσα γὰρ μὴ προσ- 
ἅπτεται τῶν τῇ φύσει τοῦ ἀνθρώπου προσηκόντων, 
οὐδ᾽ ἀνήκειν ἐς αὐτὸν νομίξεται. ὥσπερ ἂν οὖν, εἰ 
χρέσις τις ἢ καὶ ψήφισμά τι ἐγένετο τὸν δεῖνα νοδεῖν 
ἢ τὸν δεῖνα αἰσχρὸν εἶναι, γελοιότατον ἂν δήπουϑεν 
ἦν, οὕτω καὶ περὶ τῆς ἀτιμέας ἔχει. τὸ δ᾽ αὐτὸ τοῦτο 
καὶ περὶ τὴν φυγὴν ἔγωγε. ὁρῶ ῦν. ἀποδημία γάρ 
τις ἄἅτιμός ἐστιν, ὥστ᾽ δέπερ αὐτὴ καϑ' αὑτὴν ἡ ἅτι- 

μία μηδεμίαν κακίαν ἔχει, οὐδὲ τῇ φυγῇ δήπου 
προστρίψασϑαί τι κακὸν δύναται, ἐπεὶ τήν γε ἄλλως 
συχνοὶ πλεῖστον ὅσον χρόνον οἵ μὲν ἅ ἄκοντεβ ; οἵ δὲ 
καὶ ἑκόντες ἀποδημοῦσι. καί τινες καὶ πάντα τὸν 
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βίον καταναλέσκουσι περινοστοῦντες, ὥσπερ ἀεὶ παν- 

ταχόϑεν ἐξελαυνόμενοι, καὶ οὐδὲν μέντοι παρὰ τοῦτο 
βλάπτεσϑαι νομίζουσιν. οὐ μὴν οὐδὲ διαφέρει τι 
ἑκούσιόν τινα ἢ μὴ τοῦτο ποιεῖν οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ὁ 
ἄκων σωμασκῶν ἧττόν τι ἔρρωται τοῦ ἐϑελοντὶ αὐτὸ 
δρῶντος, οὐδ᾽ ὁ ἄκων ναυτιλλόμενος ἥττονά τινα 
ὠφέλειαν τοῦ ἑτέρου κτᾶται. καὶ αὐτό γε τοῦτο τὸ 
ἀκούσιον οὐχ ὁρῶ δυνάμενον ἀνδρὶ φρυνέμῳ συμβη- 
ναι. ὥστ᾽ εἴπερ ἐν τούτῳ τὸ διάφορον τοῦ τε εὐ καὶ 
τοῦ κακῶς πράττειν ἐστὶν ὃ ὅτι τὰ μὲν ἐθελονταὶ ἕτοί- 

μῶς, τὰ δ᾽ ἄκοντες χαλεπῶς ποιοῦμεν, εὐθεράπευ- 
τον᾿ ἐὰν γάρ τοι πάντα τὰ ἀναγκαῖα ἑκούσιοι ὑπο- 
μένωμεν καὶ πρὸς μηδὲν αὐτῶν ἡττώμεϑα, συνανῇ- 
ρῆται πάντα κἀκεῖνα, ὅσα ἂν ἐν τῷ ἀκουσίῳ ϑῇ τις 
εἶναι. καὶ γάρ που καὶ ἀρχαῖος λόγος καὶ 'μάλα εὖ 
ἔχων ἐστὶν ὅτι δεῖ ἡμᾶς μὴ ὅσα ἂν βουλώμεϑα ἀξιοῦν 
γίγνεσϑαι. ἀλλ᾽ ὅσα ἂν ἔκ τινος ἀνάγκης γίγνηται 
βούλεσϑαι. οὔτε γὰρ αὐϑαίρετον τὸν τοῦ βίου τρό- 
πον ἔχομεν οὔϑ᾽ αὑτῶν ἐσμέν᾽ ἀλλ᾽ ὅπως ἂν τῇ 
τύχῃ δόξῃ, καὶ ὁποῖος ἂν ἑχάστῳ ἡμῶν δαίμων ἐκ- 
πληρωτὴς τοῦ τεταγμένου δοϑῇ, τοιοῦτον ἀνάγκη 
καὶ ἐκεῖνον ἡμᾶς ποιεῖσϑαι. 

ταῦτα μὲν δὴ τοιαῦτά ἐστιν, ἂν τ᾿ ἐθέλωμεν ἄν 
τε καὶ μή᾽ εἰ δέ δε οὐχὶ ἡ ἀτιμία αὐτὴ οὐδ᾽ ἡ φυγὴ 
αὐτὴ λυπεῖ. ἀλλ᾽ ὅτι μὴ μόνον μηδὲν ἠδικηκὼς τὴν 
πατρίδα, ἀλλὰ καὶ πολλὰ εὐηργετηκὼς ἠτίμωσαί τε 
καὶ ἐξελήλασαι, λόγισαι τοῦϑ᾽ ὅτι ἐπειδήπερ ἅπαξ 
ἐπέπρωτό σοι τοιοῦτο τι παϑεῖν. κάλλιστον δήπου 
καὶ ἄριστον συμβέβηκε τὸ μηδὲν ἀδικήσαντά σε ἐπη- 
ρεάσϑαι. σὺ μὲν γὰρ πάντα τὰ καϑήκοντα τοῖς πο- 

λέταις συνεβούλευσας καὶ ἔπραξας, οὐκ ἰδιωτεύων, 

ἀλλ᾽ ὑπατεύων, οὐδ᾽ ἰδία τι πολυπραγμονῶν, ἀλλὰ 
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τοῖς τῆς βουλῆς δόγμασι πειϑόμενος., οὐ κατὰ στάσιν, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ βελτίστῳ γενομένοις ὁ δεῖνα δὲ καὶ ὁ 
δεῖνα ἐκ δυναστείας καὶ ἐπηρείας πάντα κατὰ σοῦ 
συνεσκευάσαντο, ὥστ᾽ ἐκείνοις μὲν καὶ ἄχϑεσϑαι καὶ 
λυπεῖσθαι ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ προσήκει, σοὶ δὲ δὴ ἀν- 
δρείως φέρειν τὰ δόξαντα τῷ δαίμονι καὶ καλὸν καὶ 
ἀναγκαῖόν ἐστιν. οὐ γάρ που μᾶλλον ἂν ἐϑελήσαις 
τῷ τε Κατιλίναᾳ συμπράξας καὶ τῷ “εντούλῳ συνο- 

μῦσας., καὶ πάντα μὲν τἀναντία τῶν συμφερόντων 
τῇ πατρέδι παραινέσας, μηδὲν δὲ τῶν προσταχϑέν- 
τῶν σοι ὑπ᾽ αὐτῆς ποιήσας. οἴκοι μένειν ἀδικήσας ἢ 
κατορϑώσας φυγεῖν. οὐχοῦν εἰ καὶ τῆς δόξης σοι 
μέλει. πολλῷ που αἱρετώτερόν ἐστι μηδὲν ἀδική- 
σαντά σε ἐκπεπτωκέναι ἢ κακουργήσαντά τι οἴκοι με- 
μενηκέναι᾽ τά τε γὰρ ἄλλα καὶ ἡ αἰσχύνη τοῖς ἀδί- 
κῶς ἐχβαλοῦσί τινα, ἀλλ᾽ οὐ τῷ κατ᾽ ἐπήρειαν ἐξε- 
λαϑέντι προσγίγνεται. καίτοι ἔγωγε ἀκούω τοὔῦϑ᾽ 
ὅτε οὐκ ἄκων οὐδ᾽ ἁλοὺς μετέστης, ἀλλ᾽ ἐθελοντὴς 
ἐμίσησας τὸν μετ᾽ αὐτῶν βίον, ἅτε μήτε βελτίους 
σφᾶς ποιῆσαι δυνάμενος μήτε συναπολέσϑαι σφίσιν 
ὑπομένων. καὶ ἔφυγες οὐ τὴν πατρίδα, ἀλλὰ τοὺς 
ἐπιβουλεύοντας αὐτῇ. ὥστ᾽ ἐκεῖνοι μὲν καὶ ἄτιμοι 
καὶ ἐξόριστοι εἶεν ἄν, πάντα τἀγαϑὰ ἐκ τῶν ψυχῶν 
ἐχβεβληκότες, σὺ δὲ ἐπίτιμος καὶ εὐδαίμων, μήτ᾽ 
ἀτόπως τινὶ δουλεύων καὶ πάντα τὰ προσήκοντα ἔχων, 
ἂν τὸ ἐν Σικελίᾳ ἄν τε ἐν Μακεδονίᾳ ἄν τε καὶ ἄλ- 
λοϑέ που τῆς οἰκουμένης ξὴν ἐθελήσῃς. οὐ γὰρ δή- 
που τὰ χωρία οὔτε εὐτυχίαν οὔτε κακοδαιμονίαν τινὰ 
δίδωσιν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἕκαστος αὑτῷ καὶ πατρίδα 
καὶ εὐδαιμονίαν ἀεὶ καὶ πανταχοῦ ποιεῖ. καὶ ταῦϑ'᾽ 
ὁ Κάμιλλος ἐννοήσας ἡδέως ἐν ᾿Αρδέᾳ κατῴκησε, 
ταῦϑ᾽ ὁ Σκχιπίων λογισάμενος ἀλύπως ἐν Λιτέρνῳ 
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κατεβίω. τί γὰρ δεῖ τὸν ᾿Αριστείδην, τί δὲ τὸν Θε- 
μιστοκλέα λέγειν, οὗς ἐνδοξοτέρους ἡ φυγὴ ἐποίησε, 
τί τὸν Σόλωνα, ὃς ἑκὼν ἔτη δέκα ἀπεξενώϑη; 

μὴ οὖν μηδὲ σὺ μήτε χαλεπόν τι τῶν τοιούτων, 
ἃ μήτε τῇ τοῦ σώματος μήτε τῇ τῆς ψυχῆς ἡμῶν φύ- 
σει προσήκει, νόμιξε εἶναι. μήτ᾽ ἀγανάκτει τοῖς προσ- 
πεπτωκόσιν. οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ αἵρεσίς τις ἔστιν ἡμῖν τοῦ 
ξὴῆν ὅπως ἂν ἐθελήσωμεν, ὥσπερ εἶπον, ἀλλ᾽ ἀνάγκη 
πᾶσα ὑπομένειν ἡμᾶς τὰ δοκοῦντα τῷ δαιμονίῳ. τοῦτο 
δὲ ἃ ἂν μὲν ἐθελονταὶ ποιώμεν, οὐ  λυπησόμεϑα, ἂν δὲ 
ἀκόντως, οὔτε ἐχφευξόμεϑά τι τῶν πεπρωμένων, καὶ 
τὸ μέγιστον τῶν κακῶν προσεπικτησόμεϑα, τὸ μάτην 
ἀνιᾶσϑαι. τεκμήριον δὲ ὅτι οἵ μὲν καὶ τὰ ἀτοπώτατα 
εὐκόλως φέροντες ἐν οὐδενὶ δεινῷ καϑεστηκέναι νομίέ- 
ξζουσιν, οἱ δὲ καὶ τοῖς ἐλαφροτάτοις βαρυνόμενοι πάντα 
τὰ ἐξ ἀνθρώπων κακὰ ἔχειν ὑποπτεύουσι᾽ καὶ ἕτεροι 
οὗ μὲν τὰ ἀμείνω κακῶς, οἱ δὲ καὶ τὰ χείρω καλῶς 
μεταχειριξόμενοι, τοιαῦτα καὶ τοῖς ἄλλοις ἑκάτερα 
δοκεῖν εἶναι ποιοῦσιν οἷα αὑτοῖς εἶναι παρασκευά- 

ξουσι. καὶ σὺ οὖν ταῦτα λογιξόμενος μήτε τοῖς πα- 

ροῦσιν ἄχϑου, μήτ᾽, ἂν τοὺς ἐκβαλόντας σε εὐτυ- 
χοῦντας πυνϑάνῃ, λυποῦ. κοῦφαι μὲν γὰρ καὶ ἐφή- 
μξροι καὶ ἄλλως αἱ τῶν ἀνθρώπων εὐπραγίαι εἰσί, 
καὶ ὅσῳ ἂν μᾶλλόν τις ἀπ᾿ αὐτῶν ἐπαύξῃ, ῥᾷον ὥσ- 
περ πνεῦμα πίπτει. μάλιστα δὲ ἐν ταῖς στάσεσιν. 
ἅτε γὰρ ἐν τεταραγμένοις καὶ ἀκαταστάτοις πράγμασι 
φερόμενοι μικρόν, μᾶλλον δὲ οὐδὲν τῶν χειμαξομέ- 
νῶν διαφέρουσιν. ἀλλ᾽ ἄνω τε καὶ κάτω, ποτὲ μὲν 
δεῦρο, ποτὲ δὲ ἐκεῖσε᾽ κἂν ἄρα τι καὶ τὸ βραχύτατον 
σφαλῶσι, παντελῶς βαπτίξζονται. καὶ ἵνα γε μήτε 
τὸν ΖΔίροῦσον μήτε τὸν Σκιπίωνα μήτε τοὺς Γράκ- 
χους ἢ καὶ ἄλλους τινὰς εἴπω, μέμνησο μὲν ὅπως ὁ 
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Κάμιλλος ὁ φυγὰς ἄμεινον τοῦ Καπιτωλίνου μετὰ 
ταῦτα ἀπήλλαξε, μέμνησο δὲ ὅσον ᾿Δριστείδης τοῦ 
Θεμιστοκλέους ὕστερον διήνεγκεν. ὥστε καὶ σὺ μά- 
λιστα μὲν ἔλπιξε καὶ καταχϑήσεσϑαι, οὔτε γὰρ ἐξ 
ἀδικίας ἐξελήλασαι. καὶ ἐπιξητήσουσι μέν σε, ὡς πυν- 
ϑάνομαι. καὶ αὐτοὶ οἱ ἐκβεβληκότες. ποϑήσουσι δὲ 
πάντες" ἂν δὲ δὴ καὶ ἐν τοῖς παροῦσιν ἐμμείνῃς, μήτι 
γε καὶ ἀνιαϑῆς παρὰ τοῦτο μηδέν. ἂν μὲν γάρ μοι 
σεισϑῆς. καὶ πάνυ ἀγαπήσεις χωρίον τέ τι παραϑα- 
λασσίδιον ἔξω πάτου ἐκλεξάμενος, καὶ ἐν αὐτῷ γεωρ- 
γῶν τε ἅμα καὶ συγγράφων τι. ὡς Ξενοφῶν, ὡς Θου- 
κυδίδης. τὸ τε γὰρ εἶδος τοῦτο τῆς σοφίας διαρκέ- 
στατὸν ἐστι καὶ παντὶ μὲν ἀνδρί, πάσῃ δὲ πολιτείᾳ 
ἁρμοδιώτατον., καὶ ἡ φυγὴ φέρει τινὰ σχολὴν γονι- 
μωτέραν. ὥστ᾽ εἴπερ ὄντως ἀϑάνατος καϑάπερ ἐκεῖ- 
νυν γενέσϑαι ἐθέλεις. ξήλωσον αὐτούς. τά τε γὰρ 
ἐπιτήδεια ἀρκοῦντα ἔχεις καὶ οὔτ᾽ ἀξιώματός τινος 
προσδέῃ᾽ εἰ γάρ τι καὶ ἐν τούτοις ἀγαϑόν ἐστιν, ὑπά- 
τευκας᾿ καὶ πλέον οὐδὲν τοῖς καὶ δεύτερον καὶ τρί- 
τον ἢ καὶ τέταρτον ἄρξασι, πλὴν γραμμάτων ἀριϑ- 
μοῦ κενῶν, ὑπάρχει, ἃ μήτε ξώντα μήτ᾽ ἀποϑανόντα 
τινὰ ὠφελεῖ᾽ οὔκουν ἂν ἕλοιο οὔτε Κορουῖνος οὔτε 

Μάριος ὁ ἑπτάκις ὑπατεύσας μᾶλλον ἢ Κικέρων εἷ- 
ναι οὔτ᾽ αὖ ἡγεμονίας τινὸς ἐπιϑυμεῖς., ὅς γε καὶ 
τὴν δοϑεῖσάν σοι ἐξέστης. καταφρονήσας μὲν τῶν 
ἀπ᾽ αὐτῆς κερδῶν. καταφρονήσας δὲ καὶ τῆς ὀλιγο- 
χρονίου τε καὶ ὑπευϑύνου πᾶσι τοῖς συκοφαντεῖν 
ἐθέλουσιν ἐξουσίας. καὶ ταῦτ᾽ εἶπον οὐχ ὅτι καὶ 
ἀναγκαῖόν τι αὐτῶν πρὸς εὐδαιμονίαν ἐστίν. ἀλλ᾽ 
ὅτι καὶ ἐν τοῖς πολιτικοῖς. ἐπείπερ ἐχρῆν, ἱκανῶς 
ἐξήτασαι. ἵνα καὶ ἐξ ἐκείνων τὸ διάφορον τῶν βίων 
μαϑὼν τὰ μὲν ἕλῃ, τὰ δὲ ἀπώσῃ, καὶ τὰ μὲν διώξῃς, 
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τὰ δὲ φύγῃς. σμικρὸς γὰρ ὁ βίος ἡμῶν, καὶ δεῖ σε 
μὴ πάντα αὐτὸν ἄλλοις βιῶναι, ἀλλ᾽ ἤδη τι καὶ σεαυτῷ 
χαρίσασϑαι. σκέψαι δὲ ὅσον ἤ τε ἡσυχία τῆς ταρα- 
χῆς καὶ ἡ εὔροια τῶν ϑορύβων ἢ τε ἐλευϑερία τῆς 
δουλείας καὶ ἡ ἀσφάλεια τῶν κινδύνων διαφέρει. ἵν᾽ 
ἐπιϑυμήσῃς ξῆσαι ὡς ἐγώ σοι παραινῶ. οὕτω μὲν 
γὰρ εὐδαιμονήσεις. καί σου μέγα ὄνομα, καὶ τοῦτο 
ἀεί, καὶ ξῶώντος ἐπὶ τούτῳ καὶ τελευτήσαντος ἔσται" 
ἂν δὲ δὴ τήν τε κάϑοδον σπουδάσῃς καὶ τὴν ἐν τῇ 
πολιτείᾳ λαμπρότητα ξηλώσῃς, δυσχερὲς μὲν οὐδὲν 
εἰπεῖν βούλομαι, φοβοῦμαι δέ. ἔς τε τὰ πράγματα 
ἀποβλέπων καὶ τὴν σὴν παρρησίαν ἐννοῶν. τήν τε 
δύναμιν καὶ τὸ πλῆϑος τῶν ἀντιστασιωτῶν σου ϑεω- 
ρῶν, μήποτέτι καὶ αὖϑις σφαλῇς. καὶ εἰ μὲν ἐν φυγῇ 
γένοιο. μεταγνώσῃ μόνον, εἰ δέ τι ἕτερον ἀνήκεστον 
πάϑοις, οὐδὲ μετανοῆσαι δυνήσῃ. καίτοι πῶς μὲν οὐ 
δεινόν, πῶς δ᾽ οὐκ αἰσχρὸν ἀποτμηϑῆναί τέ τινος τὴν 
κεφαλὴν καὶ ἐς τὴν ἀγορὰν τεϑῆναι, κἂν οὕτω τύχῃ; 
κἂν ἄνδρα τινὰ αὐτῇ κἂν γυναῖκα ἐνυβρίσαι; καί με, 
μὴ ὡς φαῦλά σοι οἰωνιξόμενον μισήσῃς, ἀλλ᾽ ὡς διοση- 
μέαν τινὰ προδεικνύντα φύλαξαι. μηδέ σε ἐξαπατάτω 
τοῦϑ'᾽ ὅτι καὶ φίλους τινὰς τῶν δυνατῶν ἔχεις οὐδὲν 
γάρ σε ὠφελήσουσιν οἱ δοκοῦντες φιλεῖν πρὸς τοὺς 
ἐχϑρῶς διακειμένους, ὥσπερ που καὶ πεπείρασαι. οἵ 
γὰρ δυναστείας ἐρῶντες παρ᾽ οὐδὲν πάντα τἄλλα, 
πρὸς τὸ τυχεῖν ὧν βούλονται, τέίϑενται, ἀλλὰ καὶ 
τοὺς φιλτάτους καὶ τοὺς συγγενεστάτους πολλάκις 
ἀντὶ τῶν ἐχϑίστων ἀντικαταλλάσσονται." 

καὶ Κικέρων μὲν ταῦτα ἀκούσας δάων πῶς ἐγένετο, 
οὐ μέντοι καὶ ἐπὶ πολὺ ἔφυγεν. ἀλλὰ καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ 
τοῦ Πομπηίου τοῦ μάλιστα αὐτὸν ἐκβαλόντος κατ- 
ἤχϑη. αἴτιον δὲ ὅτι ὁ Κλώδιος τόν τε Τιγράνην τὸν 
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νεώτερον, ἐν δεσμοῖς ἔτι καὶ τότε παρὰ Δουκίῳ Φλα- 
ουέῳ ὄντα, πεισϑεὶς ὑπὸ χρημάτων ἐξήρπασε καὶ 
ἀφῆκε, καὶ τὸν Πομπήιον τόν τε Γαβίνιον ἀγανακτή- 
ὅαντας ἐπὶ τούτῳ περιύβρισε, τοῖς τε ἀμφ᾽ αὐτοὺς 
οὖσι καὶ πληγὰς καὶ τραύματα ἔδωκε. καὶ τοῦ ὑπά- 
του τάς τε ῥάβδους συνέτριψε καὶ τὴν οὐσίαν κα- 
ϑιέρωσεν. ὀργισϑεὶς γὰρ διὰ ταῦϑ' ὁ Πομπήιος, ἄλ- 
λως τε καὶ ὅτι τῇ ἐξουσίᾳ, ἣν αὐτὸς τοῖς δημάρχοις 
ἀπεδεδώκει, κατ᾽ αὐτοῦ ὁ Κλώδιος ἐκέχρητο, ἀνα- 
καλέσασϑαι τὸν Κικέρωνα ἠϑέλησε, καὶ αὐτῶ τὴν 
κάϑοδον εὐθὺς διὰ τοῦ Νιννίου πράττειν ἤρξατο. 
καὶ ὃς ἐσήνεγκε μὲν ἐς τὸ βουλευτήριον τὴν ὑπὲρ 
αὐτοῦ γνώμην, ἀπόντα τὸν Κλώδιον τηρήσας᾽ ἄντι- 
στάντος δέ οἵ ἑτέρου τινὸς δημάρχου ἐκείνην τε ὡς 
καὶ τῷ πλήϑει κοινώσων ἐξέϑηκε, καὶ τῷ Κλωδίῳ 
πρὸς πάντα καϑάπαξ ἠναντιοῦτο. κἀκ τούτου. καὶ 
φιλονεικέαι καὶ τραύματα ἀπ᾽ αὐτῶν πολλὰ ἕκατέ- 
ροίς ἐγίγνετο. πρὶν δὲ ἢ ἐς τοῦτο ἀφικέσϑαι. βου- 
ληϑεὶς ὁ Κλώδιος τόν τε Κάτωνα ἐκποδών, ὅπως 
ῥᾷον ὅσα ἔπραττε κατορϑώσῃ. ποιήσασϑαι,. καὶ τὸν 

" , μή ᾿ Πτολεμαῖον τότε τὴν Κύπρον ἔχοντα ἀμύνασϑαι, ὅτι 
αὐτὸν παρὰ τῶν καταποντιστῶν οὐκ ἐλύσατο. τήν τὲ 
νῆσον ἐδημοσέίευσε καὶ πρὸς τὴν διοίκησιν αὐτῆς τὸν 
Κάτωνα καὶ μάλα ἄκοντα ἀπέστειλε. 

ταῦτα μὲν ἐν τῇ πόλει ἐγίγνετο᾽ Καῖσαρ δὲ εὗρε 
μὲν οὐδὲν ἐν τῇ Γαλατίᾳ πολέμιον. ἀλλὰ ἀκριβῶς 
πάντα ἡσύχαζεν. οὐ μέντοι καὶ ἐν εἰρήνῃ διεγένετο, 
ἀλλὰ καὶ αὐτομάτου τὸ πρῶτον πολέμου τινὸς αὐτῷ 
συμβάντος ἕτερος συνηνέχϑη, ὥστ᾽ αὐτόν. ὥσπερ ἐς 
τὰ μάλιστα ἐπεϑύμει, πάντα καὶ πολεμῆσαι καὶ κα- 
τορϑῶσαι. Ἐλουήτιοι γὰρ πλήϑει τε ἀκμάξοντες καὶ 
χώραν οὐκ αὐτάρκη τῇ πολυανϑρωπία σφῶν ἔχοντες, 
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μέρος μέν τι ἐκπέμψαι ἐς ἀποικίαν οὐκ ἠϑέλησαν, 
μὴ καὶ διασπασϑέντες εὐεπιβουλευτότεροι τοῖς λυπη- 
ϑεῖσί ποτε ὑπ᾽ αὐτῶν γένωνται, πάντες δὲ δὴ ἀπ- 
αναστῆναι βουληϑέντες, ὡς καὶ ἐς ἑτέραν τινὰ καὶ 

πλείω καὶ βελτίω χώραν μετοικισϑησόμενοι, τᾶς τὲ 
κώμας καὶ τὰς πόλεις σφὼν ἁπάσας ἔκαυσαν. ὥστε 
μηδένα μετάμελον τῆς ἀναστάσεως ποιήσασϑαι. καί 
τινας καὶ ἑτέρους τῶν αὐτῶν δεομένους προσλαβὸν- 
τες ἀπῆραν, Ὀρκετόριγός σφισιν ἡγουμένου, ἐν νῷ 
ἔχοντες τόν τε Ῥοδανὸν διαβῆναι καὶ πρὸς ταῖς 41- 
πεσί που κατοικισϑῆναι. καὶ ἐπειδὴ ὁ Καῖσαρ τήν 
τε γέφυραν διέκοψε καὶ τἄλλα ὡς κωλύσων αὐτοὺς 
διαβῆναι ἡτοιμάξετο, ἔπεμψαν πρὸς αὐτὸν δίοδόν τε 
αἰτούμενοι καὶ προσυπισχνούμενοι μηδὲν τὴν τῶν 
Ῥωμαίων γῆν κακώσειν. καὶ ὅς, εἰ καὶ τὰ μάλιστα 
μήτε ἐπίστευεν αὐτοῖς μήτε προχωρῆσαί ποι ἐπιτρέ- 
ψειν ἔμελλεν. ἀλλ᾽ ὅτι γε οὐδέπω καλῶς παρεσκεύα- 
στο, βουλεύσεσϑαί τε ὑπὲρ ὧν ἠξίουν μετὰ τῶν ὑπο- 
στρατήγων ἔφη καὶ τὴν ἀπόκρισιν ἐν ῥητῇ τινι ἡμέρα 
δώσειν. καί τι καὶ ἐλπίδος. ὡς καὶ ἐπιτρέψων σφίσι 

τὴν δίοδον, ὑπετείνατο. κἀν τούτῳ τὰ ἐπικαιρότατα 
διετάφρευσε καὶ ἀπετείχισεν, ὥστ᾽ ἄπορον αὐτοῖς τὴν 
ὁδὸν γενέσϑαι. οἱ οὖν βάρβαροι χρόνον μέν τινα 
ἐπέσχον. ἔπειτ᾽ ἐπειδὴ μηδὲν ἤκουσαν κατὰ τὸ συγ- 
κείμενον, ἄραντες τὸ μὲν πρῶτον διὰ τῶν ᾿Αλλοβρί- 
γῶν ἐπορεύοντο ἤπερ ὥρμηντο, ἔπειτ᾽ ἐντυχόντες 
τοῖς κωλύμασιν ἐς Σηκουανοὺς ἀπετράποντο, καὶ διά 
τε τούτων καὶ διὰ τῶν Αἰδούων ἐϑελοντί σφισι τὴν 
δίοδον, ἐφ᾽ ᾧ μηδὲν ἀδικηϑῶσι, παρεχόντων διιόν- 
τες οὐχ ἐνέμειναν τοῖς ὡμολογημένοις. ἀλλὰ τὴν χώ- 
ραν αὐτῶν ἐλεηλάτουν. πέμψαντες οὖν οἵ τε Ση- 
κουανοὶ καὶ οἵ Αἴδουοι πρὸς τὸν Καίσαρα ἐπικουρίαν 
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τε παρ᾽ αὐτοῦ ἥτουν, καὶ ἐδέοντο μή σφας περιιδεῖν 
ἀπολουμένους. καὶ ἔλεγον μὲν οὐδὲν ὅμοια οἷς ἔπρα- 3 
ἕαν. ἔτυχον δ᾽ οὖν ὅμως ὧν ἠξίουν᾽ ὁ γὰρ Καῖσαρ 
φοβηϑεὶς μὴ καὶ ἐπὶ τὴν Τόλοσαν οἱ ᾿Ελουήτιοι τρά- 
πῶνται, εἵλετο μετ᾽ ἐκείνων αὐτοὺς ἀμύνασϑαι μαλ- 
λον ἢ συμφρονήσασί σφισιν, ὅπερ εὔδηλον ἦν ἐσό- 
μενον, πολεμῆσαι. προσπεσὼν οὖν διὰ ταῦτα τοῖς « 
᾿Ἐλουητίοις τὸν ἄραριν διαβαίνουσι τοὺς μὲν τελευ- 
ταίους ἐπακολουϑοῦντας ἐν αὐτῷ τῷ πόρῳ διέφϑειρε, 
τοὺς δὲ προκεχωρηκότας ἐς τοσοῦτον ἐκ τοῦ αἰφνι- 
δίου καὶ ἐκ τοῦ τάχους τῆς διώξεως καὶ τῆς πύστεως 
τῶν ἀπολωλότων ἐξέπληξεν. ὥστε ἐς ὁμολογίαν ἐπὶ 
χώρα τινὶ ἐθελῆσαι ἐλϑεῖν. οὐ μέντοι καὶ συνέβη- 88 
σαν᾽ ἐπειδὴ γὰρ ὁμήρους ἠτήϑησαν., ἠγανάκτησαν 
οὐχ ὅτι ἠπιστοῦντο, ἀλλ᾽ ὅτι ἀπηξίουν ὁμήρους τισὶ 
δοῦναι. καὶ τῶν μὲν σπονδῶν κατεφρόνησαν, προ- 
χωροῦντες δὲ αὖϑις τήν τε ἵππον τοῦ Καίσαρος, ἀπό 
τε τοῦ πεζοῦ πολὺ προδραμοῦσαν καὶ τοὺς ὀπισϑο- 
φύλακας αὐτῶν παραλλάττουσαν, ὑποστᾶντες τῷ ἴπ- 
πικῷ ἐνίκησαν, κἀκ τούτου αὐτοί τε φρόνημα λαβόν- 2 
τες καὶ ἐκεῖνον φυγεῖν διά τε τὴν ἐλάττωσιν, καὶ 
ὅτι σπανίσας τῶν ἐπιτηδείων πρὸς πόλιν τινὰ ἔξω 
τῆς ὁδοῦ οὖσαν ἐξετράπετο, νομίσαντες τοῦ τε πρόσω 
ἀφεῖντο καὶ ἐπεδίωξαν αὐτόν. ἰδὼν οὖν τοῦτο ὃ 53 
Καῖσαρ. καὶ φοβηϑεὶς τήν τε ὁρμὴν αὐτῶν καὶ τὸ 
πλῆϑος, τῷ μὲν πεξῷ πρὸς μετέωρόν τι ὥρμησε, τοὺς 
δὲ ἱππέας προεβάλετο προκινδυνεῦσαί σφισιν, ἕως 
ἐν ἐπιτηδείῳ παρατάξῃ. τρεψαμένων τε αὖϑις αὐ- 
τοὺς ἐχείνων, καὶ πρὸς αὐτὸ τὸ ὄρϑιον ϑυμῷ φερο- 
μένων. ἐπικατέδραμέ σφισιν ἐξαίφνης. καὶ ἅτε συν- 
τεταγμένος σποράδας ἐξ ὑπερδεξίων οὐ χαλεπῶς ἀπ- 
δώσατο. τραπομένων δὲ τούτων, ἄλλοι τινὲς τῶν μὴ 1 
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μαχομένων, ὑπὸ τὲ γὰρ τοῦ πλήϑους καὶ ὑπὸ τῆς 
σπουδῆς οὐ πάντες ἅμα παρεγένοντο. προσέμιξαν 
ἐξαίφνης κατὰ νώτου τοῖς ἐπιδιώχκουσί σφας. καὶ 
ἐθορύβησαν μὲν αὐτούς. πλεῖον δὲ οὐδὲν ἔσχον᾽ ὁ 
γὰρ Καῖσαρ τοῖς ἱππεῦσι τοὺς φεύγοντας προστάξας 
αὐτὸς τῷ ὁπλιτικῷ πρὸς ἐκείνους ἐτράπετο, καὶ κρα- 

τήσας πρός τε τὰς ἁμάξας ἀμφοτέροις σφίσι συγκα- 
ταφυγοῦσιν ἐφέσπετο, κἀνταῦϑα αὖϑις ἰσχυρῶς ἐπ᾽ 
αὐτῶν ἀμυνομένους σφᾶς ἐνέκησε. παϑόντες δὲ ταῦϑ᾽ 
οἵ βάρβαροι δίχα διῃρέϑησαν. οἵ μὲν γὰρ ὡμολόγη- 
σαν αὐτῷ καὶ ἔς τε τὴν οἰκείαν ὅϑεν ἐξανέστησαν 
ἐπανῆλθον, κἀνταῦϑα τὰς πόλεις ἀνορϑώσαντες ᾧκη- 
σαν᾽ οἱ δὲ οὐκ ἐθελήσαντες τὰ ὅπλα παραδοῦναι 
πρὸς τὸν Ῥῆνον ὡς καὶ ἐς τὴν ἀρχαίαν σφῶν γῆν 
ἐπανελϑεῖν δυνάμενοι, ὥρμησαν, καὶ αὐτοὺς οἱ σύμ- 
μαχοι τῶν Ῥωμαίων δι᾽ ὧν διήεσαν ῥαδίως. ἅτε καὶ 
ὀλίγους καὶ νενικημένους. ἔφϑειραν. 

οὕτω μὲν δὴ τὸν πρῶτον πόλεμον ὃ Καῖσαρ ἐπο- 
λέμησεν, ἀρξάμενος ὃξ ἐχεῖϑεν , οὐχ ἡσύχασεν, ἀλλ᾽ 
αὐτὸς τὲ τὸ ἑαυτοῦ βούλημα ἅμα ᾿ἀπεπλήρωσε καὶ 

τοῖς συμμάχοις ἐχαρίσατο. οἵ τε γὰρ Σηκουανοὶ καὶ 
οἵ Αἴδουοι τήν τε προϑυμίαν αὐτοῦ ἰδόντες καὶ τὰ 
ἔργα ὁμολογοῦντα ταῖς ἐλπίσιν αἰσϑόμενοι, ἐκείνῳ 
τε εὐεργεσίαν ἅμα καταϑέσϑαι καὶ τοὺς Κελτοὺς τοὺς 
ὁμοχώρους σφίσι τιμωρήσασϑαι ἠϑέλησαν᾽ τὸν γὰρ 
ς΄ - ἤ ἤ » ᾽ 5 - 

Ῥῆνον πάλαι ποτὲ διαβάντες τῆς τε χώρας αὐτῶν 

τινα παφετέτμηντο καὶ αὐτοὺς ὑποτελεῖς ἐπεποίηντο, 
ὁμήρους σφῶν ἔχοντες. καὶ ἐτύγχανον γὰρ δεόμενοι 
ὧν ὠρέγετο, ῥᾳδίως αὐτὸν ἀνέπεισαν ἐπικουρήσαΐί 
σφισιν. ἦρχε μὲν γὰρ ᾿Αριοούιστος τῶν Κελτῶν ἐκεέ- 

νῶν, καὶ τήν τε κύρωσιν τῆς βασιλείας παρὰ τῶν 
Ῥωμαίων εἰλήφει. καὶ ἐς τοὺς φίλους τούς τε συμ- 
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μάχους αὐτῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ Καίσαρος ὑπατεύοντος 
ἐγέγραπτο᾽ πρὸς δὲ δὴ τὴν ἐκ τοῦ πολέμου δόξαν 
καὶ τὴν ἀπ᾿ αὐτῆς ἰσχὺν οὐδὲν τούτων ἐφρόντισε, 
πλὴν καϑ᾿ ὅσον παρὰ τοῦ βαρβάρου πρόφασιν τῆς 
διαφορᾶς, μὴ καὶ προὐπάρχειν τι ἐς αὐτὸν νομισϑῇ, 
λαβεῖν ἠϑέλησε. καὶ διὰ τοῦτο μετεπέμψατο αὐτὸν 
ὡς καὶ διαλεχϑῆναί τι αὐτῷ δεόμενος. ἐπειδή τε 
οὐχ ὑπήκουσεν, ἀλλὰ καὶ ἔφη ὅτι “εἴ τί μοι βούλε- 

ται Καῖσαρ εἰπεῖν, αὐτὸς πρὸς ἐμὲ ἐλϑέτω᾽ οὔτε γὰρ 
ἄλλως καταδεέστερος αὐτοῦ εἰμι. καὶ τὸν χρείαν τι- 

᾿ ψὸς ἔχοντα αὐτὸν πρὸς ἐκεῖνον ἀφικνεῖσθαι δεῖ", ὁρ- 
γήν τε ὡς καὶ πᾶντας τοὺς Ῥωμαίους προπεπηλακι- 
κότος αὐτοῦ ἐν τούτῳ ἐποιήσατο, καὶ παραχρῆμα 
τούς τε ὁμήρους τῶν συμμάχων ἀπήτησεν αὐτόν, καὶ 
προσαπηγόρευσεν αὐτῷ μήτε τῆς χώρας σφῶν ἐπι- 
βαένειν μήτ᾽ ἐπικουρίας οἴκοϑεν ἐπάγεσϑαι. ταῦτα 
δὲ ἔπραξεν οὐχ ὅτι καὶ καταπλήξειν αὐτόν, ἀλλ᾽ ὅτι 

ἐξοργιεῖν κἀκ τούτου πρόφασιν τοῦ πολέμου καὶ με- 
γάλην καὶ εὐπρεπῇ λήψεσθαι ἤλπισεν. ὅπερ ἐγέ- 
νετο᾿ ἀχϑεσϑεὶς γὰρ ὁ βάρβαρος τοῖς ἐπιτάγμασι 
πολλὰ καὶ δεινὰ ἀπεκρίνατο, ὥστε τὸν Καίσαρα 1λ6- 
γους μὲν μηκέτ᾽ αὐτῷ ἀντιπέμψαι, τὸν δὲ δὴ Βεσον- 
τίωνα. τὴν τῶν Σηκουανῶν πόλιν, εὐϑύς, καὶ πρὶν 
αἰσϑέσϑαι τινά, προκατασχεῖν. 

κἀν τούτῳ οἵ στρατιῶται, ἀγγελίας ἐλϑούσης ὅτι 
τε ὁ ̓ Δριοούιστος ἰσχυρῶς παρασκευάξεται, καὶ ὅτι καὶ 
ἕτεροι τῶν Κελτῶν πολλοὶ οἵ μὲν διαβεβήκασιν ἤδη 
τὸν Ῥῆνον ὡς ἐπὶ βοήϑειαν αὐτοῦ, οἵ δὲ καὶ ἐπ᾽ 
αὐτῷ τῷ ποταμῷ συνειλέχαται., ὅπως ἐξαίφνης σφί- 
σιν ἐπέϑωνται, δεινῶς ἠἡϑύμησαν᾽ τά τε γὰρ μεγέϑη 
αὐτῶν καὶ τὸ πλῆϑος τό τε ϑράσος καὶ τὰς ἀπ᾽ αὐ- 
τοῦ προχείρους ἀπειλὰς ἐκπλαγέντες οὕτω διετέϑησαν 
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ὡς μηδὲ πρὸς ἀνθρώπους τινάς, ἀλλὰ πρὸς ϑηρία 
ἄπορα καὶ ἄγρια προσοισόμενοι. καὶ ἐθρύλουν ὅτι 
πόλεμον οὔτε προσήκοντα οὔτε ἐψηφισμένον διὰ τὴν 
ἰδίαν τοῦ Καίσαρος φιλοτιμίαν ἀναιροῖντο, καὶ προσ- ᾿ 
ἑπηπείλουν ἐγκαταλείψειν αὐτόν, ἂν μὴ μεταβάλη- 

ται. μαϑὼν οὖν ταῦτ᾽ ἐκεῖνος τῷ μὲν πλήϑει τῶν 
στρατιωτῶν οὐδὲν διελέξατο, οὔτε γὰρ καλὸν ἐνόμι- 
ξεν εἶναι τοιαῦτα πρὸς πολλοὺς λέγειν, καὶ ταῦτ᾽ ἐς 
τοὺς πολεμίους μέλλοντα ἐκφοιτήσειν., καὶ ἔδεισε μή 
πῶς ἀπειϑήσαντες ϑορυβήσωσι καὶ κακόν τι ἐξεργά- 
σωνται. τοὺς δὲ δὴ ὑπάρχους καὶ τοὺς ὑπομείονας 
ἀϑροίσας τοιάδε ἐν αὐτοῖς ἔλεξεν. 

οὐ τὸν αὐτόν, ὦ ἄνδρες φίλοι, τρόπον ἡγοῦμαι 

δεῖν ἡμᾶς περί τὸ τῶν ἰδίων καὶ περὶ τῶν “κοινῶν 
βουλεύεσθαι. οὐδὲ γὰρ τὸν αὐτὸν ὁρῶ σκοπὸν ἰδία 
τε ἑκάστῳ καὶ δημοσίᾳ ἅπασιν ὄντα. ἡμῖν μὲν γὰρ 
τὰ ἐπιεικέστατα καὶ ἀσφαλέστατα, τῷ δὲ δήμῳ τὰ 
κράτιστα καὶ προαιρεῖσϑαι καὶ πράττειν προσήκει. 
δεῖ μὲν γὰρ ἐν τοῖς ἰδίοις δραστηρίους εἶναι" τὸ γὰρ 
ἐπιεικὲς οὐκ ἐθέλει μὴ καὶ ἐκ τούτου σώξεσϑαι᾽ οὐ 
μὴν ἀλλὰ ἀνὴρ μὲν ὅστις ἀπραγμονέστατός ἐστι. καὶ 
ἀσφαλέστατος εἶναι δοκεῖ, πόλις δέ, ἄλλως τε καὶ 
ἀρχὴν ἔχουσα, τάχιστ᾽ ἂν ὑπὸ τοῦ τοιούτου καταλυ- 
ϑείη. ταῦτα γὰρ οὕτως οὐχ ὑπ᾽ ἀνθρώπων ταχϑέντα, 

ἀλλ᾽ ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς φύσεως νομοϑετηϑέντα καὶ ἦν 

ἀεὶ καὶ ἔστι. καὶ ἔσται μέχριπερ ἂν καὶ τὸ ϑνητὸν 
γένος συνεστήκῃ. τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων, οὐδ᾽ 
ὑμῶν οὐδένα χρὴ τὸ ἴδιον ἡδὺ καὶ ἀσφαλὲς ἐν τῷ 
παρόντι μᾶλλον ἢ τὸ τοῖς πᾶσι Ρωμαίοις καὶ εὐπρε- 
πὲς καὶ συμφέρον προσκοπεῖν. λογίζξεσϑε γὰρ τά τε 
ἄλλα ὅσα εἰκός ἐστι. καὶ μάλισϑ'᾽ ὅτι δεῦρ᾽ ἤλθομεν 
αὐτοί τε τοσοῦτοι καὶ τοιοῦτοι ἔκ τε τῆς βουλῆς καὶ 
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ἐκ τῶν ἱππέων ὄντες, καὶ πλῆϑος πολὺ στρατιωτῶν 
χρήματά τε ἄφϑονα λαβόντες, οὐχ ἵνα ῥαϑυμῶμεν, 
οὐδ᾽ ἵνα ἀμελῶμεν, ἀλλ᾽ ὅπως τά τε τῶν ὑπηκόων 
ὀρϑώῶς διοικήσωμεν καὶ τὰ τῶν ἐνσπόνδων ἀσφαλῶς 
διασώσωμεν. τούς τε ἀδικεῖν ἐπιχειροῦντάς σφας 
ἀμυνώμεϑα,, καὶ τὰ ἡμέτερα ἐπαυξήσωμεν. ὡς εἴ γε 
μὴ ταῦϑ᾽ οὕτω φρονοῦντες ἤλθομεν, τί ποτε καὶ ἀρ- 
χὴν ἐξεστρατεύσαμεν. ἀλλ᾽ οὐ τρόπον γέ τινα οἴκοι 
καὶ ἐπὶ τοῖς ἰδίοις κατεμείναμεν; καὶ γάρ που καὶ 
ἄμεινον ἦν μηδ᾽ ὑποστῆναι τὴν στρατείαν ἢ προσ- 
ταχϑέντας αὐτὴν προδοῦναι. εἰ δ᾽ οἱ μὲν ὑπὸ τῶν 
νόμων ἀναγκαξόμενοι τὸ προσταττόμενον ὑπὸ τῆς 
πατρίδος πράττειν, οἵ δὲ δὴ πλείους ἐθελονταὶ διά 
τε τὰς τιμὰς καὶ διὰ τὰς ὠφελείας τὰς ἀπὸ τῶν πο- 
λέμων περιγιγνομένας πάρεσμεν, πῶς ἂν ἢ καλῶς ἢ 
ὁσίως ἡμῖν ἔχοι ψεύσασϑαι καὶ τὰς τῶν ἐκχπεμψαν- 
τῶν ἡμᾶς ἅμα καὶ τὰς ἡμετέρας αὐτῶν ἐλπίδας; ἰδίᾳ 

μὲν γὰρ οὐδ᾽ ἂν εἷς οὕτως εὖ πράξειεν ὥστε μὴ οὐ 
τῷ κοινῶ πταίσαντι συναπολέσϑαι" τὸ δὲ δημόσιον 
εὐτυχοῦν πάσας καὶ τὰς ἑκάστου συμφορὰς ἀναφέρει. 

λέγω δὲ ταῦτα οὐ πρὸς ὑμᾶς. ἄνδρες ἑταῖροί τε 
καὶ φέλοι, τοὺς ἐνταῦϑα ὄντας, οὔτε γὰρ ἄλλως 
ἀγνοεῖτε αὐτὰ ὥστε καὶ μαϑεῖν δεῖσθαι, οὔτ᾽ ὀλιγώ- 
ρῶς αὐτῶν ἔχετε ὥστε καὶ προτροπῆς χρήξειν, ἀλλ᾽ 
ὅτι τινὰς τῶν στρατιωτῶν ἤσϑημαι αὐτούς. τε ϑρυ- 
λοῦντας ὡς οὐ προσήκοντα τόνδε τὸν πόλεμον ἀνῃ- 
ρήμεϑα. καὶ τοὺς ἄλλους προσστασιάζοντας, ἵν᾽ αὐ- 
τοί τε βεβαιοτέραν ἐκ τῶν παρ᾽ ἐμοῦ λόγων τὴν ὑπὲρ 
τῆς πατρίδος προϑυμίαν ποιήσησϑε, καὶ ἐκείνους 
πάνϑ'᾽ ἃ προσήκει διδάξητε᾽ πλείω γὰρ ἂν παρ᾽ ὑμῶν 
ἰδία καὶ πολλάκις ἀκούοντες αὐτὰ ὠφεληϑεῖεν ἢ παρ᾽ 

σι 

ΒΕῚ 
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πρόγονοι ἡμῶν οὐκ οἴκοι μένοντες, οὐδὲ τὰς στρα- 
τείας ὀκνοῦντες, οὐδὲ τοὺς πολέμους φεύγοντες, οὐδὲ 
τὰς ῥαϑυμίας διώκοντες τηλικαύτην τὴν πόλιν ἐποέη- 
σαν. ἀλλὰ ταῖς γνώμαις πάντα τὰ προσήκοντα προ- 
χείρως τολμῶντες καὶ τοῖς σώμασι πάντα τὰ ἀρέ- 

4 σαντα προϑύμως ἐχπονοῦντες, καὶ τὰ μὲν ἴδια ὡς 

ἀλλότρια ἀεί ποτε παραβαλλόμενοι, τὰ δὲ δὴ τῶν 
πέλας ὡς καὶ οἰκεῖα ἑτοίμως κτώμενοι. καὶ μήτε εὐ- 
δαιμονέαν ἄλλο τι ἢ τὸ τὰ δέοντα πράττειν νομίξον- 
τες, μήτε δυστυχίαν ἄλλο τι ἢ τὸ μετ᾽ ἀπραξίέας 

5 ἡσυχάξειν ἡγούμενοι. τοιγαροῦν ἐκ τούτων τῶν πο- 
λιτευμάτων αὐτοί τε, ὀλίγιστοι τὸ κατ᾽ ἀρχὰς γενό- 
μενοι καὶ πόλιν οὐδεμίαν ἧς οὐκ ἐλάττω τὸ πρῶτον 
νεμόμενοι, “ατένους ἐκράτησαν, Σαβένους ἐνίκησαν, 
Τυρσηνούς . Οὐόλόσκους. Ὀπικοῦύς, “Δευκανούς, Σαυ- 

νίτας ἐχειρώσαντο, πᾶσαν ἕνὶ λόγῳ τὴν ἐντὸς τῶν 
Ἄλπεων γῆν κατεστρέψαντο, πάντας τοὺς ἀλλοφύ- 

88 λους τοὺς ἐπελϑόντας σφίσιν ἀπεώσαντο. καὶ αὖὐ- 
τοὺς καὶ οἵ μετὰ ταῦτα Ρωμαῖοι οἵ τε πατέρες ἡμῶν 
ξηλώσαντες οὐκ ἠρκέσϑησαν τοῖς παροῦσιν, οὐδ᾽ ἡγά- 
πησαν οἷς παρέλαβον, ἀλλ᾽ ὄλεϑρον μὲν αὑτῶν σαφὴ 
τὴν ῥᾳστώνην, σωτηρίαν δὲ ἀκριβῆ τὴν ταλαιπωρίαν 
νομέσαντες εἶναι, καὶ φοβηϑέντες μὲν μὴ μείναντα 
αὐτὰ ἐφ᾽ ἑαυτὰ κατατριφϑείη καὶ καταγηράσειεν, 
αἰσχυνθέντες δὲ εἰ τοσαῦτα παραδεξάμενοι μηδὲν 
ἐπικτήσαιντο, πολλῷ πλείω καὶ μείξω προσκατειργά- 

2 σαντο. τί γὰρ ἂν τις καϑ' ἕκαστον λέγοι τὴν Σαρδώ, 
τὴν Σικελίαν, τοὺς Μακεδόνας, τοὺς Ἰλλυριούς, τὴν 

Ἑλλάδα, τὴν ̓ ἀσίαν τὴν περὶ τὴν Ἰωνίαν, Βιϑυνούς, 
Ἴβηρας, [άφρους; καίτοι συχνὰ μὲν ἂν χρήματα ἔδο- 
σαν αὐτοῖς Καρχηδόνιοι ὥστε μὴ ἐκεῖσε ἐκπλεῦσαι, 
συχνὰ δὲ Φίλιππος καὶ Περσεὺς ὥστε μὴ ἐπ᾽ αὐτοὺς 
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στρατεῦσαι. πολλὰ ᾿Αντίοχος ἢ πολλὰ οἱ παῖδες αὐτοῦ 

καὶ ἔγγονοι ὥστε ἐπὶ τῆς Εὐρώπης καταμεῖναι. ἀλλ᾽ 
οὔτε ἐκεῖνοι πρό τε τῆς δόξης καὶ πρὸ τοῦ μεγέϑους 
τῆς ἀρχῆς ἀργεῖν τε ἀκλεῶς καὶ πλουτεῖν ἀδεῶς εἴ- 
λοντο., οὔτ᾽ αὐτῶν ἡμῶν οἷ πρεσβύτεροι οἵ καὶ νῦν 
ἔτ᾽ ὄντες, ἀλλ᾽ ἅτε εὖ εἰδότες ὅτι διὰ τῶν αὐτῶν 
ἐπιτηδευμάτων καὶ κτᾶται τὰ ἀγαϑὰ καὶ σώξεται, 
πολλὰ μὲν ἐβεβαιώσαντο τῶν προὔπαρχόντων, πολλὰ 
δὲ καὶ προσεχτήσαντο. τί γὰρ δεῖ κἀνταῦϑα καϑ'᾽ 
ἕκαστον ἐπεξιέναι τὴν Κρήτην, τὸν Πόντον, τὴν Κύ- 
προν, τὴν Ἰβηρίαν τὴν ᾿ἡσιανήν, τὴν ᾿Δ4λβανίαν τὴν 
ἐκεῖ, Σύρους ἀμφοτέρους, ᾿ρμενίους ἑκατέρους. ᾽4ρα- 
βίους, Παλαιστένους ; ὧν οὐδὲ τὰ ὀνόματα πρότερον 
ἀκριβῶς εἰδότες νῦν τῶν μὲν αὐτοὶ δεσπόξομεν, τὰ 
δὲ ἑτέροις ἐχαρισάμεϑα, ὥστε ἐξ αὐτῶν καὶ προσό- 
δους καὶ δυνάμεις καὶ τιμὰς καὶ συμμαχίας προσει- 
ληφέναι. 

τοιαῦτα γοῦν ἔχοντες παραδείγματα, μήτε τὰ τῶν 
πατέρων ἔργα καταισχύνητε μήτε τὴν ἀρχὴν μεγί- 
στην ἤδη οὖσαν πρόησϑε. οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ἐπ᾽ ἴσης 
ἡμῖν τε καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς μηδὲν τῶν ὁμοίων κεκτη- 

μένοις βουλευτέον ἐστίν. ἐκείνοις μὲν γὰρ ἐξαρκεῖ 
ῥαστωνεύειν καὶ μετὰ ἀσφαλείας ἄλλοις ὑποπεπτω- 
κέναι, ἡμῖν δ᾽ ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ πονεῖν καὶ στρα- 
τεύεσϑαι καὶ μετὰ κινδύνων τὴν παροῦσαν εὐδαιμο- 
νέαν φυλάττειν. πολλοὶ γὰρ ἐπιβουλεύουσιν αὐτῇ" 
πᾶν γὰρ τὸ ὑπεραῖρόν τινας καὶ ξηλοῦται καὶ φϑο- 
νεῖται, κἀκ τούτου πόλεμος ἀΐδιός ἐστιν ἅπασι τοῖς 
καταδεεστέροις πρὸς τοὺς ἔν τινι αὐτῶν ὑπερέχον- 
τας. ἢ οὖν ἀπὸ πρώτης ἐχρῆν μηδὲν διαφερόντως 
ἡμᾶς τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ηὐξῆσϑαι᾽ ἢ ἐπείπερ 
τηλικοῦτοι γεγόναμεν καὶ τοσαῦτα κεκτήμεθα, πέ- 
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πρωταί τε ἢ ἄρχειν τῶν ἄλλων ἐγκρατῶς ἢ καὶ αὐ- 
τοὺς παντελῶς ἀπολέσϑαι. τοῖς γὰρ ἐς τε ἀξίωμα 
τοσοῦτον καὶ ἐς δύναμιν τηλικαύτην προκεχωρηκόσιν 
ἀδύνατόν ἐστιν ἀκινδύνως ἰδιωτεῦσαι. πειϑώμεϑα 
τῇ τύχῃ, μηδὲ ἑκοῦσαν αὐτὴν καὶ αὐτεπάγγελτον 
τοῖς τε πατράσιν ἡμῶν ὑπάρξασαν καὶ ἡμῖν παραμέ- 
νουσαν ἀπωσώμεϑα. ἔσται δὲ τοῦτο οὐκ ἂν τὰ ὅπλα 
δίψωμεν, οὐδ᾽ ἂν τὰς τάξεις ἐκλίπωμεν, οὐδ᾽ ἂν διὰ 
κενῆς οἴκοι καϑώμεϑα ἢ παρὰ τοῖς συμμάχοις πλα- 
νώμεϑα, ἀλλὰ ἂν τά τε ὅπλα διὰ χειρὸς ἀεὶ ἔχωμεν. 
οὕτω γὰρ μόνως εἰρήνη σώξεται. καὶ τὰ ἔργα τοῦ 
πολέμου διὰ κινδύνων ἀσκῶμεν., οὕτω γὰρ μόνως 
οὐχ ἀεὶ πολεμήσομεν. τοῖς τε δεομένοις τῶν συμμά- 
χῶν ἀπροφασέστως ἐπικουρῶμεν, οὕτω γὰρ πολὺ 
πλείους ἕξομεν, καὶ τοῖς ἀεί τι παρακινοῦσι τῶν πο- 
λεμίων μὴ ἐπιτρέπωμεν. οὕτω γὰρ οὐδεὶς ἔϑ᾽ ἡμᾶς 
ἀδικεῖν ἐθελήσει. εἰ μὲν γάρ τις τῶν ϑεῶν ἐγγυη- 
τὴς ἡμῖν ἐγένετο ὅτι. κἂν ταῦτα μὴ “ποιῶμεν, οὔτε 
τις ἡμῖν ἐπιβουλεύσει καὶ πάνϑ᾽ ὅσα κεχτήμεϑα 
ἀσφαλῶς ἀεὶ καρπωσόμεϑα, αἰσχρὸν μὲν ἃ ἂν ἦν εἰ- 
πεῖν ὅτι τὴν ἡσυχίαν ἄγειν ἐχρῆν, ὃ ὅμως δ᾽ οὖν εἶχον 
ἄν τινα σκῆψιν εὐπρεπῆ οἱ μηδὲν τῶν δεόντων πράτ- 
τειν βουλόμιενοι. εἰ δ᾽ ἀνάγκη τε τοὺς κεκτημένους 
τινὰ ὑπὸ πολλῶν ἐπιβουλεύεσϑαι. καὶ προσήκει τὰς 
ἐπιυϑέσεις αὐτῶν προκαταλαμβάνεσϑαι, καὶ οἵ μὲν 
ἐπὶ τοῖς οἰκείοις ἡσυχάξοντες καὶ περὶ τούτοις κιν- 
δυνεύουσιν, οἵ δὲ ἐκ περιουσίας τῷ πολέμῳ καὶ τὰ 
τῶν ἀλλοτρίων κτώμενοι καὶ ἐκεῖνα φυλάσσουσιν, 
οὐδεὶς γὰρ περὶ τοῖς ἑαυτοῦ δεδιὼς τῶν τοῦ πέλας 
ἐφέεται" ὁ γὰρ περὶ τῶν ὑπαρχόντων οὗ φόβος ἰσχυ- 
φῶς τοῦ πολυπραγμονεῖν τὰ μὴ προσήκοντα αὐτὸν 
ἀποτρέπει᾽ τί τοῦτο λέγει τις ὡς οὐ χρὴ ἡμᾶς ἀεί 
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τι προσχτᾶσϑαι; οὐ μέμνησϑε, τὰ μὲν ἀκηκούτες, τὰ 4 
δὲ ἑορακότες, ὅτι οὔτε τῶν ἐν τῇ Ἰταλίᾳ γενῶν οὐ- 
δὲν πρότερον ἀπέσχετο τοὺ τῇ πατρίδι ἡμῶν ἐπιβου- 
λεύειν πρὶν τοὺς πολέμους ἐν τῇ ἐκείνων χώρᾳ τοὺς 
προγόνους ἡμῶν ποιήσασϑαι, οὔτε οἵ Ἠπειρῶται πρὶν 
ἐς τὴν Ἑλλάδα αὐτοὺς περαιωϑῆναι; οὐ Φέλιππος 
μελλήσας καὶ ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν στρατεύσειν, πρὶν 
φϑάσαντας τὴν ἐκείνου κακῶς ποιήσαι οὐ Περσεύς, 
οὐκ ᾿Αντίοχος, οὐ Μιϑριδάτης. πρὶν τὰ αὐτὰ αὐτοὺς 
ἐργάσασϑαι ; καὶ τί τἄλλα λέγοι τις ἄν; ἀλλ᾽ οἵ Καρ- 
χηδόνιοι τέως μὲν οὐδὲν δεινὸν ἀφ᾽ ἡμῶν ἐν τῇ 
᾿Αφρικῇ εἶχον. ἔς τε τὴν Ἰταλίαν διέπλεον καὶ τὴν 
χώραν κατέτρεχυν τάς τε πόλεις ἐπόρϑουν καὶ παρ᾽ 
ὀλέγον καὶ τὸ ἄστυ αὐτὸ εἷλον. ἐπειδὴ δ᾽ ἀντιπολε- 
μεῖσϑαι ἤρξαντο, παντάπασιν ἐκ τῆς γῆς ἡμῶν ἐξέ- 
ὅὃρασαν. τὰ δ᾽ αὐτὰ ταῦτα καὶ περὶ τῶν Γαλατῶν 
καὶ Κελτῶν ἄν τις εἰπεῖν ἔχοι. καὶ γὰρ οὕτοι, μέχρι 
μὲν ἐντὸς τῶν Ἄλπεων ἐμένομεν., πολλάκις αὐτὰς 
ὑπερέβησαν καὶ πολλὰ τῆς Ἰταλέας ἐπόρϑησαν᾽ ἐπεὶ 
δὲ ἐτολμήσαμέν ποτε ἔξω τε τῶν ὅρων ἐκστρατεῦσαι 
καὶ τὸν πόλεμόν σφισι περιστῆσαι, καί τινα καὶ τῆς 
χώρας αὐτῶν ἀπετεμόμεϑα, οὐκέτ᾽ οὐδένα πόλεμον 
ἀπ᾿ αὐτῶν ἐν τῇ Ἰταλία, πλὴν ἅπαξ, εἴδομεν. ὅταν 
οὖν τούτων οὕτως ἐχόντων λέγῃ τις ὅτι οὐ χρὴ 
πολεμεῖν ἡμᾶς, οὐδὲν ἄλλο φησὶν ἢ ὅτι οὐ χρὴ 
πλουτεῖν, οὐ χρὴ ἑτέρων ἄρχειν, οὐκ ἐλευϑέρους, 
οὐ Ῥωμαίους εἶναι. ὥσπερ οὖν ἄν, εἴπερ τι τού- 
τῶν εἶπέ τις. οὐκ ἂν ἠνέσχεσϑε, ἀλλὰ κἂν ἐν χερσὶν 
αὐτὸν ἀπεκτείνατε, οὕτω καὶ νῦν. ὦ ἄνδρες ἕταῖ- 
ροι. πρὸς τοὺς ἐκεῖνα λέγοντας διατίϑεσθϑε, μὴ 
τοῖς ῥήμασί σφων, ἀλλὰ τοῖς ἔργοις τὸν νοῦν τεκχμαι- 
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οὐκοῦν ὅτι μὲν οὕτω χρὴ φρονεῖν οὐδέν᾽ ἂν 
ἀντειπεῖν ὑμῶν νομέξω᾽ εἰ ὃ ̓ ὅτι μήτε ἐξήτασται 
περὶ τοῦ πολέμου τούτου παρὰ τῇ βουλῇ καὶ παρὰ 
τῷ δήμῳ μὴ ἐψήφισται. διὰ τοῦτό τις ἧττον οἴεται 
δεῖν ἡμᾶς προϑυμηϑῆναι, λογισάσϑω τοῦϑ᾽ ὅτι πάν- 

τες οἵ πόλεμοι ὅσοι πώποτε γεγόνασιν ἡμῖν. οἱ μὲν 
ἐκ παρασκευῆς καὶ προεπαγγέλσεως. οἱ δὲ καὶ ἐπὶ 
καιροῦ συμβεβήκασι. καὶ διὰ τοῦτο ὅσα μὲν ἂν οἵἴς- 
κου τὲ μενόντων ἡμῶν καὶ τὴν ἡσυχίαν ἀγόντων 
κινηϑῇ καὶ ἐκ πρεσβείας τινὸς τὴν ἀρχὴν τῶν ἐγκλη- 
μάτων λάβῃ. καὶ σκέψιν ὑπὲρ αὐτῶν καὶ δεῖ καὶ 
ἀναγκαῖόν ἐστι γίγνεσθαι καὶ ψῆφον ἐπάγεσϑαι, καὶ 
μετὰ τοῦτο τούς τε ὑπάτους ἢ καὶ στρατηγοὺς προσ- 
τάττεσϑαί σφισι καὶ τὰς δυνάμεις ἐκπέμπεσϑαι᾽ ὅσα 
δ᾽ ἂν ἐξεληλυϑότων ἤδη καὶ ἐξεστρατευμένων τινῶν 
ἐκφανῇ, ταῦτ᾽ οὐκέτ᾽ ἐς διαγνώμην ἄγεσϑαι χρή; 
ἀλλ᾽ ὡς καὶ δεδογμένα καὶ κεκυρωμένα ὑπ᾽ αὐτῆς 
τῆς χρείας προκαταλαμβάνεσϑαι πρὶν αὐξηϑῆναι. ἢ 

τένος μὲν ἕνεκα ὑμᾶς ἐνταῦϑ'᾽ ὁ δῆμος ἐξέπεμψε. τί- 
νος δ᾽ ἕνεκα ἐμὲ μετὰ τὴν ὑπατείαν εὐθὺς ἔστειλε, 
τοῦτο μὲν ἐπὶ πέντε ἔτη καϑάπαξ. ὃ μήπω πρότερον 
ἐγεγόνει. ἄρχειν ἑλόμενος, τοῦτο δὲ τέσσαρσι στρα- 
τοπέδοις ὁπλίσας. εἰ μὴ καὶ πολεμῆσαι πάντως ἡμᾶς 
δεήσειν ἐνόμιξεν; οὐ γάρ που ἵνα μάτην τρεφώμεϑα, 
οὐδ᾽ ἵνα τάς τε πόλεις τὰς συμμαχίδας καὶ τὴν χώ- 
ραν τὴν ὑπήκοον περιιόντες χαλεπώτεροι καὶ τῶν 
πολεμίων αὐτοῖς γιγνώμεϑα, οὐδ᾽ ἂν εἷς ταῦτα φή- 

σειεν, ἀλλ᾽ ἵνα τὴν οἰκείαν φυλάξωμεν, ἵνα τὴν τῶν 
πολεμίων. πορϑήσωμεν, ἵν᾽ ἄξιόν τι καὶ τοῦ πλήϑους 
καὶ τῶν ἀναλωμάτων ἐργασώμεϑα. οὐκοῦν ἐν τούτῳ 
καὶ οὗτος ὃ πόλεμος καὶ πᾶς ὁστισοῦν ἄλλος καὶ ἐπι- 
τέτραπται ἡμῖν καὶ ἐγκεχείρισται. καὶ πάνυ γε φρο- 
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νίμως ἐποίησαν ἐφ᾽ ἡμῖν τὸ τίσι πολεμητέον εἶναι 
διαγνῶναι καταλιπόντες καὶ μὴ αὐτοὶ τὸν πόλεμον 
ψηφισάμενοι. οἱ μὲν γὰρ οὔτ᾽ ἀκριβῶσαι τὰ τῶν 
συμμάχων καὶ τοσοῦτον αὐτῶν ἀφεστηκότες ἠδυνή- 
ϑησαν ἄν, καὶ πρὸς εἰδότας καὶ προπαρεσκευασμέ- 
νους τοὺς πολεμίους οὐκ ἂν ὁμοίως ἐπιτηδείως πρυσ- 
ηνέχϑησαν᾽ ἡμεῖς δὲ δὴ κριταὶ ἅμα καὶ λειτουργοὶ 
τοῦ πολέμου γιγνόμενοι, καὶ προσέτι καὶ ἐπ᾽ αὐτο- 
φώρους τοὺς ἐχϑροὺς τὰ ὅπλα εὐϑὺς ἐπιφέροντες, 
οὔτ᾽ ἀνεξετάστως οὔτ᾽ ἀδέκως οὔτ᾽ ἀπροφυλάκτως 
αὐτὸν ποιησόμεϑα. 

καί μοι εἴ τις ὑμῶν ἐκεῖνο ὑπολαμβάνει, τί δὴ 
τηλικοῦτον ὁ ̓ Αριοούιστος πεπλημμέληκεν ὥστ᾽ ἀντὶ 
φίλου καὶ συμμάχου πολέμιος ἡμῖν γενέσθαι, σκο- 
πείτω τοὔῦϑ᾽ ὅτι τοὺς ἀδικεῖν τι ἐπιχειροῦντας οὐκ 
ἐφ᾽ οἷς ποιοῦσι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐφ᾽ οἷς φρονοῦσιν 
ἀμύνασϑαι δεῖ. καὶ τήν τε αὔξησιν αὐτῶν πρὶν καὶ 
βλαβῆναί τι προκαταλαμβάνειν, καὶ μὴ περιμείναν- 
τας κακῶς ἔργῳ παϑεῖν, τότε τιμωρεῖσϑαι. ὅτι τοί- 
νυν καὶ ἐχϑρὸς καὶ ἔχϑιστός ἐστιν ἡμῖν πῶς ἂν ἄλ- 
λως μᾶλλον ἐλεγχϑείη ἢ ἐξ ὧν ἐποίησε; πέμψαντος 
γάρ μου πρὸς αὐτὸν φιλικῶς ὅπως ἔλϑῃ τε πρὸς ἡμᾶς 
καὶ κοινῇ μεϑ᾽ ἡμῶν βουλεύσηται περὶ τῶν παρόν- 
των, οὔτ᾽ ἦλϑεν οὔϑ᾽ ἥξειν ὑπέσχετο. καίτοι τί μὲν 
ἐγὼ ἄδικον ἢ ἀνεπιεικὲς ἢ φορτικὸν ἐποίησα μετα- 
πεμψάμενος αὐτὸν ὡς φίλον καὶ σύμμαχον; τί δὲ 
ἐκεῖνος ὕβρεως καὶ ἀσελγείας, οὐκ ἐθελήσας ἐλθεῖν, 
ἐκλέλοιπεν; ἀρ᾽ οὐ δυοῖν ἀνάγκη ϑάτερον, ἤτοι ὑπ- 
ὠπτευκότα αὐτόν τι κακὸν πείσεσϑαι ἢ ὑπερπεφρο- 
νηκότα ἡμᾶς τοῦτο πεποιηκέναι; οὐκοῦν εἴτε τι ὑπο- 
τετόπηκε, σαφέστατα αὐτὸς δαυτὸν ἐξελέγχει ἐπιβου- 
λεύοντα ἡμῖν᾽ οὐδεὶς γὰρ ἡμῖν μηδὲν δεινὸν παϑὼν 
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ὕποπτος ἐστιν. οὐδ᾽ ἀπ᾽ ὀρϑῆς καὶ ἀδόλου τῆς γνώ- 
μῆς γίγνεται; ἀλλ᾽ οἵ προπαρεσκευασμένοι τινὰς ἀδι- 
κῆσαι ἑτοίμην τὴν ὑποψίαν κατ᾽ αὐτῶν ἐκ τοῦ συνει- 
δότος σφῶν ἔχουσιν᾽ εἴτ᾽ αὖ μηδὲ ενὸς τοιούτου ὑπόν- 
τος ὑπερεύρακέ τε ἡμᾶς καὶ λόγοις ὑπερηφάνοις ὕβρικε, 
τί χρὴ τούτον, ἐπειδὰν ἔργου τινὸς ἐπιλάβηται, προσ- 
δοκῆσαι πράξειν ; ὁ γὰρ ἐν οἷς μηδὲν κερδανεῖν ἔμελλε 
τοσαύτῃ ὑπεροψέα κεχρημένος πῶς οὐ πόρρωϑεν ἐξε- 
λήλεγκται μηδὲν δίκαιον μήτε φρονῶν μήτε πράτ- 
των; οὐ τοίνυν ἀπέχρησεν αὐτῷ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ 
ἐμὲ ἐλϑεῖν πρὸς αὑτὸν ἐκέλευσεν, εἴπερ τι αὐτοῦ 
δεοέμην. καὶ μή μοι μικρὰν τὴν προσϑήκην ταύτην 
εἶναι νομέσητε᾽ μεγάλη γάρ ἐστιν ἐπέδειξις τῆς δια- 
νοίας αὐτοῦ. τὸ μὲν γὰρ αὐτὸν μὴ ἐθελῆσαι πρὸς 
ἡμᾶς ἀφικέσϑαι τάχ᾽ ἂν τις καὶ ὔκνῳ καὶ ἀρρωστίᾳ 
καὶ φόβῳ, ἀπολογούμενος ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀνέϑηκε᾽ τὸ 
δὲ δὴ καὶ ἐμὲ μεταπέμψασϑαι οὔτε σκῆψιν οὐδεμίαν 
ἐνδέχεται, καὶ προσεξελέγχει καὶ ἐκεῖνο αὐτὸν οὐ κατ᾽ 
ἄλλο τι πεποιηκότα ἢ ὅτι οὔϑ᾽ ὑπακούειν ἐς οὐδὲν 
ἡμῖν καὶ προσέτι καὶ προσαντεπιτάττειν πάντα παρ- 
εσκεύασται. καίτοι καὶ αὐτὸ τοῦτο πόσης ὕβρεως καὶ 
πόσου προπηλακισμοῦ μεστόν ἐστι; μξταπέμπεταί τινὰ 

ὁ ἀνϑύπατος ὁ Ῥωμαίων. καὶ ἐχεῖνος οὐκ ἔρχεται" 
μεταπέμπεταί τις τὸν ἀνθύπατον τῶν Ῥωμαίων ᾽41- 
λόβριξ ὦν. μὴ γὰρ ὅτι ἐμοῦ τοῦ Καίσαρος οὐκ ἐπεί- 
σϑη. μηδ᾽ ὅτι ἐμὲ τὸν Καίσαρα ἐκάλεσε, σμικρόν 
τι τοῦτο καὶ φαῦλον εἶναι νομίσητε. οὔτε γὰρ ἐγὼ 
αὐτὸν μετεπεμψάμην, ἀλλ᾽ ὁ Ῥωμαῖος. ὁ ἀνθύπατος. 
αἵ ῥάβδοι, τὸ ἀξίωμα, τὰ στρατόπεδα, οὔτε ἐγὼ μετε- 
πέμφϑην ὑπ᾽ αὐτοῦ . ἀλλὰ ταῦτα πάντα. ἰδία μὲν 
γὰρ ἐμοὶ πρὸς αὐτὸν οὐδέν ἐστι συμβόλαιον᾽ κοινῇ 
δὲ δὴ πάντες καὶ εἴπομέν τι καὶ ἐποιήσαμεν καὶ ἀν- 
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τηκούσαμεν καὶ ἐπάϑομεν. ὥσϑ᾽ ὅσῳ τις ἂν αὐτὸν 
ἔν τε τοῖς φίλοις καὶ ἐν τοῖς συμμάχοις ἡμῶν ἀνα- 
γεγράφϑαι φήσῃ. τοσούτῳ μᾶλλον ἀξιομίσητον ὄντα 
ἀποδείξει. διὰ τί; ὅτι οἷα μηδὲ τῶν ἐχϑίστων τις 
ὁμολογούντων ἡμῖν εἶναι ἐτόλμησέ ποτε ποιῆσαι, 
ταῦτ᾽ ἐκεῖνος ἔν τε τοῖς τῆς φιλίας καὶ ἐν τοῖς τῆς 
συμμαχίας ὀνόμασιν ἐξείργασται. καϑάπερ ἐπ᾽ αὐτὸ 
τοῦτο πεποιημένος αὐτάς, ἵν᾽ ἡμᾶς ἀδικεῖν ἀδεῶς 
ἔχῃ. ἀλλ᾽ οὔτε τότε ἐπὶ τῷ προπηλακίξεσϑαι καὶ ἐπι- 
βουλεύεσϑαι ἐσπεισάμεϑα αὐτῷ. οὔτε νῦν αὐτοὶ τὰς 
σπονδὰς λύσομεν᾽ ἡμεῖς μὲν γὰρ ὡς πρὸς φέλον καὶ 
σύμμαχον ἔτ᾽ αὐτὸν ὄντα ἐπρεσβευσάμεϑα, ὁ δ᾽ ὁρᾶτε 
ὅπως ἡμῖν κέχρηται. ὥσπερ οὖν ἡνίκα εὐεργετεῖν τε 
ἡμᾶς ἐβούλετο κἀντ᾽ εὖ πάσχειν ἠξίου, δικαίως ἐκεί- 
νῶν ἐτύγχανεν. οὕτω καὶ νῦν, ἐπειδὴ τἀναντία αὐ- 
τῶν πᾶντα ποιεῖ, δικαιότατα ἂν ἐν ἐχϑροῦ μέρει νο- 
μισϑείη. καὶ μὴ ϑαυμάσητε εἰ αὐτὸς ἐγὼ πρότερον 
ποτε καὶ ἐν τῇ βουλῇ καὶ ἐν τῷ δήμῳ χρηματίσας 
τινὰ ὑπὲρ αὐτοῦ. εἶτα ταυτὶ νυνὶ λέγω. ἐγὼ μὲν 
γὰρ καὶ τότε καὶ νῦν τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχω καὶ οὐ 
μεταβάλλομαι. τίς δέ ἐστιν αὕτη; τοὺς μὲν ἀγαϑοὺς 
καὶ πιστοὺς καὶ τιμᾶν καὶ ἀμείβεσθαι. τοὺς δὲ κα- 
κοὺς καὶ, ἀπίστους καὶ ἀτιμάξειν καὶ ἀμύνεσϑαι. ἐκεῖ- 
ψος δέ ἐστιν ὁ μεταβαλλόμενος, ὁ μήτε καλῶς μήτε 
δεόντως τοῖς δοϑεῖσιν αὐτῷ παρ᾽ ἡμῶν χρώμενος. 

ὦσϑ᾽ ὅτι μὲν δικαιότατα ἂν αὐτῷ πολεμήσαιμεν 
οὐδένα ἀμφισβητήσειν οἷμαι᾽ ὅτι δὲ οὔτε ἄμαχος 
οὔτε δυσπολέμητός ἐστιν ὁρᾶτε μὲν καὶ ἐκ τῶν ἄλ- 
λων τῶν ὁμοφύλων αὐτῷ, οὖς πολλάκις μὲν καὶ πρό- 
τερον, ῥᾷστα δὲ καὶ νῦν ἐνικήσαμεν, λογίξεσϑε δὲ 
καὶ ἐξ ὧν περὶ αὐτοῦ ἐκείνου πυνϑανόμεϑα. οὔτε 
γὰρ ἄλλως δύναμίν τινα οἰκείαν συνεστηκυῖαν καὶ 
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συγκεκροτημένην ἔχει᾽ νῦν τε; ἅτε μηδὲν δεινὸν 
προσδοκῶν, καὶ παντελῶς ἀπαράσκευός ἐστιν. οὐ 
τοίνυν οὐδὲ ἐκ τῶν ὁμοχώρων ἄν τις αὐτῷ προϑύ- 

8 μῶρ, Ὁ οὐδ᾽ εἰ πάνυ ἐπαγγέλλεται, βοηϑήσειε. τίς μὲν 
γὰρ ἂν ἕλοιτο ἐκείνῳ συμμαχήσας πολεμῆσαι ἡμῖν, 
μηδὲν ὑφ᾽ ἡμῶν λελυπημένος: πῶς δ᾽ οὐκ ἂν μᾶλ- 
λον ἡμῖν πάντες ῇ ἐκείνῳ συναράμενοι τήν τε τυ- 
φαννίδα αὐτοῦ ὅμορόν σφισιν οὖσαν καταλῦσαι καὶ 
τῆς χώρας μέρος τι παρ᾽ ἡμῶν προσλαβεῖν ἐϑελή- 

4 σειαν; εἰ δὲ δὴ καὶ συσταῖέν τινες, οὔτι γε καὶ 
κρείττους ἂν ἡμῶν γένοιντο. ἵνα γὰρ τἄλλα ἐάσω, 
τὸ πλῆϑος ἡμῶν, τὴν ἡλικίαν. τὴν ἐμπειρίαν, τὰ 
ἔργα. ἐκεῖνό γε τίς οὐκ οἶδεν ὅτι ἡμεῖς μὲν κατὰ 
πᾶν ὁμοίως τὸ σῶμα ὡπλίσμεϑα, ἐκεῖνοι δὲ δὴ γυμνοὶ 
τὸ πλεῖστόν εἰσι, καὶ ἡμεῖς μὲν καὶ λογισμῷ καὶ τά- 
ἕξει χρώμεϑα, ἐκεῖνοι δὲ δὴ ϑυμῷ πρὸς πάντα ἀσύν- 

5 τακτοι φέρονται; μὴ γάρ τοι μήτε τὴν ὁ ὁρμὴν αὐτῶν 
μήτε τὸ μέγεϑος ἢ τῶν σωμάτων ῇ τῆς βοῆς φοβη- 
ϑῆτε. φωνή τε γὰρ οὐδένα πώποτε ἀνθρώπων ἀπέ- 
χκτεινε, καὶ τὰ σώματα αὐτῶν δρᾶν μὲν οὐδὲν πλέον, 
ἅτε τὰς αὐτὰς ἡμῖν χεῖρας ἔχοντα, πάσχειν δὲ πολὺ 
πλείω; ἅτε καὶ μεγάλα καὶ γυμνὰ ὄντα, δυνήσεται" 
ἥ τε ὁρμὴ ἄμετρος καὶ προπετὴς τὸ κατ᾽ ἀρχὰς οὖσα 

46 καὶ ἐκκενοῦται ῥαδίως καὶ ἐπ᾽ ὀλίγον ἀνθεῖ. πεπει- 
ραμένοις δέ που ὧν λέγω καὶ νενικηκόσιν ὑμῖν τοὺς 

᾿ ὁμοίους αὐτοῖς ταυτὶ παραινῶ, ὥσϑ᾽ ὑμᾶς μήτε τῷ 
λόγῳ δοκεῖν ὑπ᾽ ἐμοῦ παράγεσϑαι, καὶ τῷ ἔργῳ ἐχυ- 
ρωτάτην τὴν ἐλπίδα τῆς νέκης ἐκ τῶν προκατειργα- 

2 μένων ποιεῖσϑαι. καὶ μέντοι καὶ τῶν Γαλατῶν αὖ- 
τῶν τῶν ὁμοίων σφίσι συχνοὶ ἡμῖν συμμαχήσουσιν, 

ὥστ᾽ εἰ καί τι φοβερὸν τὰ ἔϑνη ταῦτα εἶχε, τοῦτο 
καὶ ἡμῖν καὶ ἐκείνοις ὑπάρξει. 

Ἃ 
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ταῦτ᾽ οὖν αὐτοί τε οὕτω λογέξζεσϑε καὶ τοὺς ἄλ- 
λους διδάσκετε ὡς εἴ γε καὶ ὑμῶν τινες ἄλλως πως 
φρονοῦσιν, ἀλλ᾽ ἔγωγε καὶ ὡς πολεμήσω, οὐδὲ ἐγ- 
καταλείψω ποτὲ τὴν τάξιν ἣν ἐτάχϑην ὑπὸ τῆς πα- 
τρίδος. καί μοι τὸ δέκατον στρατόπεδον ἀρκέσει᾽ καὶ 
γὰρ εὖ οἶδ᾽ ὅτι κἂν διὰ πυρὸς δέῃ, καὶ γυμνοὶ χω- 
ρήσουσι προϑύμως. οἱ δὲ δὴ ἄλλοι τὴν ταχίστην 
ἀπαγάγετε, μηδέ μοι μάτην ἐνταῦϑα τρύχεσϑε, τά τὲ 
κοινὰ εἰκῇ ἀναλίσκοντες καὶ τῶν ἀλλοτρίων πόνων 
μεταποιούμενοι. τήν τε λείαν τὴν ὑφ᾽ ἑτέρων κτω- 
μένην σφετεριξόμενοι." 

ταῦτα τοῦ Καίσαρος εἰπόντος οὐ μόνον οὐδεὶς 
ἀντεῖπεν, εἰ καὶ τὰ μάλιστά τινὲς τἀναντία σφίσιν 
ἐγίγνωσκον, ἀλλὰ καὶ συνήνεσαν πάντες, καὶ οὐχ 
ἥκιστα οἱ δι᾽ ὑποψίας αὐτῷ ὄντες, λογοποιεῖν ἃ ἤκου- 
σαν. καὶ τούς γε στρατιώτας οὐ χαλεπῶς ἔπεισαν 
πειϑαρχῆσαι, τοὺς μὲν ἐκ τοῦ προκεκρίσϑαι προϑυ- 
μουμένους. τοὺς δ᾽ ἄλλους δι᾽ ἐκείνους φιλοτιμου- 
μένους. ἐξαίρετον δὲ δὴ τὸ δέκατον στράτευμα ἐποι- 
ήἤσατο, ὅτι εὔνοιάν πως ἀεὶ αὐτοῦ εἶχεν. οὕτω δὲ δὴ 
τὰ πολιτικὰ στρατόπεδα πρὸς τὴν τῶν καταλόγων 
τάξιν ὠνομάξετο᾽ ὕϑενπερ καὶ νῦν ὁμοίως τὰ νῦν 

ὄντα τὰς ἐπικλήσεις ἔχει. 
ὡρμημένων οὖν αὐτῶν ὁ Καῖσαρ οὐκέτι κατὰ χώ- 

ραν ἔμεινε, μὴ καὶ χρονέίσαντες ἀμβλύτεροι αὖϑις γέ:- 
νῶνται, ἀλλ᾽ εὐϑὺς ἄρας ἐπὶ τὸν ᾿“ριοούιστον ἤλασε. 
καὶ οὕτω γε αὐτὸν τῷ αἰφνιδίῳ τῆς ἐφόδου κατέ- 
πληξεν ὥστε καὶ ἐς λόγους οἱ ὑπὲρ εἰρήνης ἐλθεῖν 
κατηνάγκασεν. οὐ μέντοι καὶ συνέβησαν᾽ αὐτός τὸ 
γὰρ πάντα προστάξαι καὶ ἐκεῖνος οὐδὲν ὑπακοῦσαι 
ἠϑέλησεν. ὅ τε οὖν πόλεμος συνερρώγει. καὶ μετέω- 
ροι οὐ μόνον αὐτοὶ ἑκάτεροι. ἀλλὰ καὶ οἵ σύμμαχοι 

41 
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οἵ τε πολέμιοί σφων οἱ ἐκείνῃ πάντες ἦσαν, τήν τε 
μάχην αὐτῶν ὅτι τάχιστα ἔσεσϑαι καὶ τοῖς ἅπαξ κρα- 
τήσασι καὶ τἄλλα δουλεύσειν νομίζυντες. προεῖχον 
δὲ οἵ μὲν βάρβαροι τῷ τε πλήϑει καὶ τοῖς μεγέϑεσιν, 
οἵ δὲ δὴ Ρωμαῖοι τῇ τε ἐμπειρίᾳ καὶ ταῖς ὁπλίέσεσι" 
καί πῶς καὶ πρὸς τὸν ϑυμὸν τῶν Κελτῶν. τήν τε 
ἄκριτον καὶ προπετῆ αὐτῶν ὁρμήν, ἀντίρροπον τὸ 
τοῦ Καίσαρος φρόνημα εὑρίσκετο, ὥστε ἰσοπαλεῖς ἐκ 

τούτων ὄντες καὶ τὰς ἐλπέδας τήν τε ἐπ᾿ αὐταῖς προ- 

ϑυμίαν ἰσοστασίας ἐποιοῦντο. 
48 ἀντικαϑημένων δὲ αὐτῶν ἀλλήλοις, αἷ γυναῖκες 

αἱ τῶν βαρβάρων ἀπηγόρευσαν σφισι ϑειάσασαι μη- 
δεμίαν πρὸ τῆς νέας σελήνης μάχην συνάψαι. καὶ 
διὰ τοῦτο ὁ Αριοούιστος, πάνυ γὰρ αὐταῖς προσεῖχεν 
ὁπότε τοιοῦτό τι ποιήσειαν, οὐχ ἁπάσῃ εὐϑὺς τῇ 
δυνάμει. καίτοι τῶν Ρωμαίων προκαλουμένων σφᾶς, 
συνέμιξεν. ἀλλὰ τοὺς ἱππέας μετὰ τῶν συντεταγμέ- 

νῶν σφίσι πεζῶν μόνους ἐκπέμπων ἰσχυρῶς αὐτοὺς 
ἐλύπει. κἀκ τούτου καταφρονήσας χωρίον τι ὑπὲρ 
τοῦ ταφρεύματός σφῶν καταλαβεῖν ἐπεχείρησε. καὶ 
κατέσχε μὲν αὐτό, ἀντικαταλαβόντων δὲ καὶ ἐκείνων 
ἕτερον ἐς μὲν μάχην, καίπερ καὶ μέχρι τῆς μεσημ- 
βρίας τὸν στρατὸν ἔξω τοῦ Καίσαρος παρατάξαντος, 
οὐχ ὥρμησεν, ἐπαναχωρήσαντος δὲ αὐτοῦ πρὸς ἑσπέ- 
ραν ἐπηλϑέ τε ἐξαπιναίως σφίσι καὶ ὀλίγου καὶ τὸ 
χαράκωμα αὐτῶν εἶλε. προχωρούντων οὖν οὕτως οἵ 
τῶν πραγμάτων σμικρόν τε ἔτι τῶν γυναικῶν ἐφρόν- 
τισε, καὶ τῇ ὑστεραία παραταξαμένων τῶν Ῥωμαίων. 
ὅπερ που καϑ᾿ ἡμέραν ἐποιοῦντο, ἀντεπεξήγαγε. 

49 καὶ αὐτοὺς ἐκεῖνοι προϊόντας ἐκ τῶν σκηνωμάτων 
ἰδόντες οὐχ ἡσύχασαν, ἀλλ᾽ ἐξάξαντες οὔτε συντά- 
ξασϑαί σφισιν ἀκριβῶς ἐπέτρεψαν, καὶ τὴν ἀκόντισιν 
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αὐτῶν. ἐφ᾽ ἡ ἐς τὰ μάλιστα ἐϑάρσουν, δρόμῳ “μετὰ 
βοῆς προσπεσόντες ὑπετέμοντο, καὶ οὕτω γε ὁμόσε 
αὐτοῖς ἐχώρησαν ὥστε σφᾶς μήτε τοῖς κοντοῖς μήτε 
τοῖς ξίφεσι τοῖς μακροτέροις χρήσασϑαι. ὠϑίξοντό τε 
οὖν. καὶ τοῖς σώμασι τὸ πλεῖον ἢ τοῖς ὅπλοις ἐμά- 

χοντο, ἀνατρέψαι τε τὸν προσκείμενον καὶ καταβα- 
λεῖν τὸν ἀνθεστηκότα ἀγῶνα ποιούμενοι. καὶ πολλοὶ 
καὶ τῆς τῶν βραχυτέρων ξιφῶν χρήσεως στερηϑέν- 
τες ταῖς τὲ χερσὶ καὶ τοῖς στόμασιν ἀντ᾽ ἐκείνων 
ἡἠγωνίξοντο, κατασπῶντες τοὺς ἀντιπάλους, δάκνον- 
τες, σπαράττοντες, ἅτε καὶ τῷ μεγέϑει τῶν σωμά- 
τῶν πολὺ αὐτῶν ὑπερέχοντες. οὐ μέντοι καὶ μεγάλα 
τινὰ ἐκ τούτου σφᾶς ἔβλαψαν᾽ συμπλεκόμενοι γὰρ 
αὐτοῖς οἵ Ῥωμαῖοι ἰσόρροποί πως τῇ τε ὁπλίσει καὶ 
τῇ τέχνῃ ἐγίγνοντο. καὶ τέλος ἐπὶ μακρότατον τοι- 
ουτοτρόπῳ μάχῃ χρησάμενοι ὀψέ ποτε ἐπεκράτησαν᾽ 
τά τε γὰρ ξιφίδια καὶ σμικρότερα τῶν Γαλατικῶν 
ὄντα καὶ τὰς προσβολὰς χαλυβδικὰς ἔχοντα χρησι- 
μώτατά σφισιν ἐγένετο, καὶ αὐτοὶ τῷ αὐτῷ πόνῳ ἐπὶ 
πλεῖον συσχεϑέντες μάλλον τῶν βαρβάρων ἀντήρκε- 
σαν. ἅτε οὐχ ὅμοιον ταῖς ὀξύτησι τῶν ἐφόδων τὸ 
διαρκές σφων ἐχόντων. διὰ μὲν οὖν ταῦτα ἡττήϑη- 
σαν ἐκεῖνοι. οὐ μέντοι καὶ ἐτράποντο, οὐχ ὅτι οὐκ 
ἠϑέλησαν, ἀλλ᾽ ὅτι οὐχ ἠἡδυνήϑησαν φυγεῖν ὑπ᾽ ἀπο- 

ρίας τε ἅμα καὶ ἐκλύσεως. συστρεφόμενοι οὖν κατὰ 
τριακοσίους καὶ πλείους καὶ ἐλάττους, τάς τε ἀσπί- 
δας ἁπανταχόϑεν σφῶν προεβάλλοντο, καὶ ὀρϑοὶ 
ἱστάμενοι ἀπρόσμικτοι μὲν ὑπὸ τῆς συγκλείσεοις, δυσ- 
κίνητοι δὲ ὑπὸ τῆς πυκνότητος ἐγίγνοντο, καὶ οὔτε 
ἔδρων οὐδὲν οὔτε ἔπασχον. οἵ οὖν ἹΡωμαῖοι, ἐπειδὴ 
μήτε ἐκεῖνοι ἀντεπήεσάν σφισιν ἢ καὶ ἔφευγον, ἀλλ᾽ 
ἐν ταὐτῷ μένοντες ὥσπερ ἐν πύργοις εἱστήκεσαν, καὶ 
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αὐτοὶ τά τε δοράτια κατὰ πρώτας εὐϑὺς ἅτε μηδε- 
μίαν χρῆσιν ἔχοντα ἀπετέϑειντο, καὶ τοῖς ξίφεσιν 
οὐκ ἐδύναντο οὔτε συστάδην μάχεσϑαι οὔτε τῶν κε- 
φαλῶν αὐτῶν. ἡπερ καὶ μόνον ἁλωτοί, οἷά που γυ- 
μναῖς αὐταῖς μαχόμενοι. ἦσαν, ἐφικνεῖσθαι. τάς τε 
ἀσπέδας ἀπέρριψαν, καὶ προσπίπτοντές σφισιν, οἵ 
μὲν ἐξ ἐπιδρομῆς. οἱ δὲ καὶ ἐγγύϑεν. ἀνήλοντο τρό- 
πον τινὰ καὶ ἔκοπτον αὐτούς. κἀκ τούτου πολλοὶ μὲν 
εὐθὺς ἅτε καὶ μιᾶς ἐπικοπὴς ὄντες ἔπιπτον, πολλοὶ 
δὲ καὶ πρὶν πεσεῖν ἀπέϑνησκον᾽ ὑπὸ γὰρ τῆς πυκνό- 
τητος τῆς. συστάσεως καὶ τεϑνηκότες ὀρϑοὶ ἀνείχοντο. 
τοῦ μὲν οὖν πεζοῦ τὸ πλεῖστον οὕτω καὶ ἐκεῖ καὶ 
πρὸς ταῖς ἁμάξαις, ὅσον γε καὶ ἐξωσθϑὲν ἐς αὐτὰς 
ἐτύγχανε. σύν τε ταῖς γυναιξὶ καὶ σὺν τοῖς παισὶν 
αὐτῶν ἐφθϑάρησαν᾽ ὁ δὲ ᾿Δριοούιστος μεϑ᾽ ἱππέων 
τήν τε χώραν παραχρῆμα ἐξέλιπε, καὶ πρὸς τὸν ἹΡῆ- 
νον ὁρμήσας ἐπεδιώχϑη μέν. οὐ κατελήφϑη δέ. ἀλλ᾽ 
ὁ μὲν ἐπὶ πλοίου προεξέφυγε, τῶν δ᾽ ἄλλων τοὺς μὲν 
οἵ Ρωμαῖοι ἐς τὸν ποταμὸν ἐσβαίνοντες ἀπέχτειναν, 
τοὺς δὲ καὶ αὐτὸς ἐκεῖνος ὑπολαβὼν ἀπήνεγκεν. 
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Οὕτω μὲν δὴ καὶ ἐκεῖνα διεπολεμήϑη᾽ μετὰ δὲ ἃ... 
ταῦτα, τοῦ χειμῶνος ἐν ᾧ Κορνήλιός τε Σπινϑὴρ καὶ 
ὁ Μέτελλος ὁ Νέπως ὑπατεύειν ἤρξαντο διελϑόντος, 
τρίτος τις πόλεμος αὐτοῖς ἐγένετο. οἵ γὰρ Βελγικοὶ 
τῷ τε Ῥήνῳ πολλοῖς καὶ συμμίκτοις γένεσι προσοι- 
κοῦντες, καὶ ἐπὶ τὸν ὠκεανὸν τὸν κατὰ Βρεττανίαν 
καϑήκοντες, ἐν μὲν τῷ πρὶν οἵ μὲν ἔνσπονδοι τοῖς 
Ῥωμαίοις ἦσαν, οἵ ὃ ἐφρόντιξον αὐτῶν οὐδέν, τότε 

δὲ τὸν Καίσαρα εὖ φερόμενον ἰδόντες, καὶ δείσαν- 
τες μὴ καὶ ἐπὶ σφᾶς ὁρμήσῃ. συνεστράφησαν. καὶ 
κοινῷ πλὴν Ῥημῶν λόγῳ χρησάμενοι συνεβουλεύ- 
σαντό τε ἐπὶ τοῖς Ρωμαίοις καὶ συνώμοσαν, Γάλβαν 
προστησάμενοι. ταῦτ᾽ οὖν ὁ Καῖσαρ παρὰ τῶν Ῥη- 
μῶν μαϑὼν ἐν φρουρᾷ τε αὐτοὺς ἐποιήσατο, κἀν- 
ταῦϑα πρὸς τῷ «“ὐξούνῳ ποταμῷ στρατοπεδευσάμε- 
νος ἤϑροιξέ τε ἅμα τοὺς στρατιώτας καὶ ἐξήσκει. 
οὐδὲ ἐτόλμησε πρότερον τοῖς πολεμίοις. καίτοι τὴν 
χώραν σφῶν κατατρέχουσιν, ἐς χεῖρας ἐλϑεῖν. πρὶν 
ὡς καὶ δεδιότος αὐτοῦ καταφρονήσαντες ἐπεχ βέρησαν 
τήν τε γέφυραν καταλαβεῖν καὶ τὴν σιτοπομπίαν, ἣν 
δι᾿ αὐτῆς παρὰ τῶν συμμάχων ἐποιεῖτο, ἀφελέσϑαι. 
τοῦτο γὰρ ἐξ αὐτομόλων προγνοὺς ἐσόμενον. ἔπεμ- 
ψεν ἐπ᾽ αὐτοὺς νύκτος τούς τε ψιλοὺς καὶ τοὺς ἵπ- 
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δόκητοι πολλοὺς ἀπέχτειναν, ὥστε πᾶντας τῆς ἐπιού- 
σης νυχτὸς ἐς τὴν οἰκείαν, ἄλλως τε καὶ ἐπειδὴ οἵ 
Αἴδουοι ἐσβεβληκότες ἐς αὐτὴν ἠγγέλλοντο, ἀπανα- 
στῆναι Καῖσαρ δὲ ἤσϑετο μὲν τὸ γιγνόμενον, οὐκ 

ἐτόλμησε δέ σφας εὐϑύς, ἀγνοίᾳ τῶν χωρίων. ἐπι- 
διῶξαι. ἀλλ᾽ ἅμα ἕῳ τήν τε ἵππον λαβὼν καὶ τοὺς 
πεζοὺς ἐπακολουϑεῖν κελεύσας κατέλαβεν αὐτούς, καὶ 
ὑποστάντας ἐς μάχην, ἐνομίξετο γὰρ σὺν μόνῃ τῇ 
ἵππῳ εἶναι, διέτριψε μέχρις οὗ καὶ ὁ πεζὸς ἦλϑε, 
καὶ οὕτω παντὶ τῷ στρατῷ περισχὼν τούς τε πλείους 
κατέκοψε καὶ τοὺς περιλοίπους ὁμολογίᾳ παρεστή- 
σατο. κἀκ τούτου καὶ τῶν δήμων τοὺς μὲν ἀμαχὶ 
προσηγάγετο, τοὺς δὲ πολέμῳ. 

Νερούιοι δὲ τῆς μὲν πεδιάδος, οὐ γὰρ ἦσαν 
ἀξιόμαχοι. ἑκόντες αὐτῷ ἐξέστησαν, ἐς δὲ δὴ τὰ ὄρη 
τὰ ὑλωδέστατα ἀνακομισϑέντες, ἔπειτ᾽ ἐπειδὴ καὶ 
ἐκεῖϑεν ἐπικατέδραμον ἀνέλπιστοι, καὶ καϑ᾽ ὃ μὲν 
αὐτὸς ὁ Καῖσαρ ἦν ἐτράποντο καὶ ἔφυγον, τῷ δὲ δὴ 
πλείονι τοῦ στρατοῦ καϑυπέρτεροί τε ἐγένοντο. καὶ 
τὸ στρατόπεδον αὐτοβοεὶ εἷλον. αἰσϑόμενος δὲ τοῦτ᾽ 
ἐκεῖνος, προεκεχωρήκει γὰρ ἐπί τι τοὺς τετραμμέ- 
νους διώκων. ἀνέστρεψε. καὶ καταλαβὼν αὐτοὺς ἐν 
τῷ ἐρύματι ἁρπαγὴν ποιουμένους περιεστοιχίσατο καὶ 
κατεφόνευσε. πράξας δὲ ταῦτα, οὐδὲν ἔτι μέγα ἔρ- 
γον τοὺς λοιποὺς Νερουίους χειρούμενος ἔσχε. 

κἀν τούτῳ ᾿4τουατικοί, πλησιόχωροί τε αὐτοῖς 
ὄντες καὶ τὸ γένος τό τε φρόνημα τὸ τῶν Κίμβρων 
ἔχοντες. ὥρμησαν μὲν ὡς καὶ βοηϑήσοντές όφισιν, 
ἐπειδὴ ὃὲ ἔφϑησαν προαλόντες, ἀνεχώρησαν, καὶ 

. πᾶντα τἄλλα χωρία ἐκλιπόντες ἐς ἕν τεῖχος τὸ κρά- 
τιστον ἀνεσκευάσαντο. καὶ αὐτῷ τὸν Καίσαρα προσ- 
βαλόντα ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας ἀπεκρούσαντο, μέχρις οὗ 
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πρὸς μηχανῶν ποίησιν ἐτράπετο. τότε γάρ, τέως 
μὲν τήν τε ὕλην τέμνοντας καὶ τὰ μηχανήματα συμ- 
πηγνύντας τοὺς Ῥωμαίους ἑώρων, γέλωτα τῇ ἀπει- 
ροίᾳ τῶν γιγνομένων ἐποιοῦντο, ἐπεὶ δὲ ἐκεῖνα τε 
ἐξειργάσϑη καὶ ὁπλῖταί σφισι πανταχόϑεν ἅμα ἐπ᾽ 
αὐτῶν προσήγοντο, κατεπλάγησαν, ἅτε μηπώποτε 
τοιοῦτό τι ἑορακότες, καὶ διεκηρυκεύσαντο, τά τε 
ἐπιτήδεια τοῖς στρατιώταις πέμψαντες καὶ ὅπλα τινὰ 
ἀπὸ τοῦ τείχους ῥίψαντες. ὡς μέντοι τά τὲ μηχα- 
νήματα τῶν ἀνδρῶν γυμνωθέντα αὖϑις εἶδον καὶ 
ἐκείνους πρὸς ϑυμηδίαν οἷα ἐπὶ νίκῃ τετραμμένους 
ἤσϑοντο, μετέγνωσαν. καὶ ἀναθαρσήσαντες τῆς νυ- 
κτὸς ἐπέξοδον, ὡς καὶ ἀνελπίστους σφᾶς κατακόψον- 
τες, ἐποιήσαντο. περιπεσόντες δὲ τοῖς προφύλαξιν, 
ὁ γὰρ Καῖσαρ ἀκριβῶς πάντα ἀεὶ διῴκει, ἐσφάλη- 

σαν. καὶ οὐδὲ τῶν λοιπῶν οὐδεὶς ἔτι συγγνώμης 
ἔτυχεν, ἀλλὰ πάντες ἐπράϑησαν. 

ἐπειδὴ δὲ οὗτοί τε κατεστράφατο, καὶ ἄλλοι οἵ 
μὲν ὑπ᾽ αὐτοῦ, οἵ δὲ καὶ διὰ τῶν ὑποστρατήγων 
συχνοὶ ἐκεχείρωντο, ὅ τὲ χειμὼν ἐνέστη, ἀνεχώρησεν 
ἐς τὰ χειμάδια. μαϑόντες δὲ ταῦϑ'᾽ οἵ οἴκοι ἹΡωμαῖοι 

ἐθαύμασαν ὅτι ἔϑνη τοσαῦτα, ὧν οὐδὲ τὰ ὀνόματα 
πρότερον ἠκρέβουν, ἡρήκει, καὶ ἐψηφίσαντο πεντε- 
καίδεκα ἐπ᾽ αὐτοῖς ἡμέρας ϑῦσαι, ὅπερ οὔπω πρό- 
τερον ἐγεγόνει. 

κἂν τῷ αὐτῷ τούτῳ χρόνῳ Γάλβας ὁ Σερούιος 
ὑποστρατηγῶν αὐτῷ, μέχρι μὲν ἥ τε ὡραία καὶ 
τὸ στράτευμα συνεστὸς εἶχεν, Οὐαράγρους παρά τε 
τῇ Δεμάνῳ λίμνῃ καὶ πρὸς τοῖς ᾿4λλόβριξι μέχρι τῶν 
"Ἄλπεων οἰκοῦντας, τοὺς μὲν βία, τοὺς δὲ καὶ ὁμολο- 
γίᾳ παρεστήσατο, ὥστε καὶ χειμάσαι κατὰ χώραν 
παρασκευάσασϑαι.. ἐπεὶ μέντοι οἵ πλείους τῶν στρα- 
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τιωτῶν, οἱ μὲν παρειμένοι οἷα μὴ πόρρω τῆς Ἰταλέας 
ὄντες, οἱ δὲ καὶ ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἄλλοσε ἀπεχώρησαν. καὶ 
αὐτῷ ἀπροσδόκητοι κατὰ τοῦτο οἵ ἐπιχώριοι ἐπέϑεντο, 

4 πρὸς ἀπόνοιαν ὑπ᾽ ἀπογνώσεως πρυήχϑη; καὶ ἐκπη- 
δήσας ἐκ τοῦ χειμαδίου ἄφνω τούς τὲ προσκειμένους 
οὗ τῷ παραδόξῳ τοῦ τολμήματος ἐξέπληξε. καὶ δι᾽ 
αὐτῶν πρὸς τὰ μετέωρα διέπεσε. γενόμενος δὲ ἐν 
τῷ ἀσφαλεῖ ἠμύνατο μὲν αὐτοὺς μετὰ τοῦτο καὶ ἐδου- 
λώσατο. οὐ μὴν καὶ ἐχείμασεν αὐτόϑι., ἀλλὰ καὶ ἐς 
τὴν τῶν ᾿4λλοβρίγων μετέστη. 

θ ταῦτα μὲν ἐν τῇ Γαλατίᾳ ἐγένετο, Πομπήιος δὲ 
ἐν τούτῳ τὴν κάϑοδον τῷ Κικέρωνι ψηφισϑῆναι δὲεε- 
πράξατο. ὃν γὰρ διὰ τοῦ Κλωδίου ἐξεληλάκει, τοῦύῦ- 
τον ἐπ᾽ αὐτὸν ἐκεῖνον ἐπανήγαγεν᾽ οὕτω που τὸ 
ἀνθρώπειον δι᾽ ὀλίγου τε ἔστιν ὅτε μεταβάλλεται, 
καὶ ἀφ᾽ ὧν ὠφελήσεσϑαί τινες ἢ καὶ βλαβήσεσϑαι 

2 νομίζουσι, τὰ ἐναντιώτατα ἀντιλαμβάνουσι. συνέ:- 
εἰ πραττον δὲ ἀπὸ τῶν στρατηγῶν καὶ τῶν δημάρχων 
ἄλλοι τε καὶ Τίτος ννιος Μίλων. οἵπερ που καὶ τὴν 
γνώμην ἐς τὸ πλῆϑος ἐσήνεγκαν᾽ ὁ γὰρ Σπινϑὴρ ἣ 

ὕπατος τὸ μέν τι καὶ τῷ Πομπηίῳ χαφιξόμενος, τὸ 
ὃὲ χαὶ ἐξ ἰδέας ἔχϑρας. τὸν Κλώδιον ἀμυνόμενος, 
ὑφ᾽ ἧς καὶ τὴν μοιχείαν αὐτοῦ δικάξων κατεγνώκει, 

3... καὶ ἐκείνῳ δὲ ἄλλοι τε τῶν ἐν ταῖς ἀρχαῖς ὄντων 
ὑπῆρχον καὶ ὁ ἀδελφὸς ΄ἥππιος Κλαύδιος στρατηγῶν, 
ὃ τὲ Νέπως ὁ ὕπατος ἀπ᾽ οἰκείας τινὸς ἔχϑρας τὸν 

1 Κικέρωνα μισῶν. οὗτοί τε οὖν ἐπὶ πλέον ἢ πρίν, 
ἅτε καὶ ἡγεμόνας τοὺς ὑπάτους ἔχοντες, καὶ οἵ ἄλλοι 
οἱ ἐν τῇ πόλει διαστάντες πρὸς ἑκατέρους ἐθορύβουν. 
καὶ ἄλλα τε ἐκ τούτου οὐκ ἐν κόσμῳ πολλὰ ἐγίγνετο, 

2 καὶ ἐν αὐτῇ τῇ διαψηφίσει ὁ Κλώδιος γνοὺς τὸ πλὴ- 
ϑος πρὸς τοῦ Κικέρωνος ἐσόμενον. τοὺς μονομάχους 
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οὖς ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ πρὸς ἀγώνας ἐπιταφίους ἐπὶ τῷ 
Μάρκῳ τῷ συγγενεῖ προπαρεσκεύαστο λαβὼν ἐσεπή- 
δησεν ἐς τὸν σύλλογον, καὶ πολλοὺς μὲν ἔτρωσε. πολ- 
λοὺς δὲ καὶ ἔκτεινεν. οὔτ᾽ οὖν ἡ γνώμη ἐκυρώϑη, 3 
καὶ ἐκείνοις ὡς δορυφύροις συνὼν φοβερὸς καὶ ἐς τὰ 
ἄλλα πᾶσιν ἦν, ἀγορανομίαν τε ἥτει ὡς καὶ τὴν δί- 
κην τῆς βίας, ἂν ἀποδειχϑῇ, διαφευξόμενος. ἐγρά- «4 
ψατο γὰρ αὐτὸν ὁ Μίλων καὶ οὐκ ἐσήγαγεν᾽ οὔτε 
γὰρ οἱ ταμίαι. δι’ ὧν τὴν ἀποκλήρωσιν τῶν δικα- 
στῶν γενέσϑαι ἐχρῆν. ἤρηντο. καὶ ὁ Νέπως ἀπεῖπε 
τῷ στρατηγῷ μηδεμίαν πρὸ τῆς κληρώσεως αὐτῶν 
δίκην προσέσϑαι. ἔδει δὲ ἄρα τοὺς ἀγορανόμους πρὸ 
τῶν ταμιῶν καταστῆναι. καὶ διὰ τοῦτο ὅτι μάλιστα 
ἡ διατριβὴ ἐγένετο. μαχόμενος δὲ καὶ περὶ αὐτοῦ 8 
τούτου πολλὰ ἐτάραττε, καὶ τέλος μονομάχους τινὰς 
καὶ αὐτὸς καὶ ἄλλους τῶν τὰ αὐτά οἱ βουλομένων 
ἀϑροίσας ἐς χεῖρας τῷ Κλωδέῳ συνεχῶς ἤει, καὶ 
σφαγαὶ κατὰ πᾶσαν ὡς εἰπεῖν τὴν πόλιν ἐγίγνοντο. 
ὁ οὖν Νέπως φοβηϑεὶς πρός τε τοῦ συνάρχοντος καὶ 2 
πρὸς τοῦ Πομπηίου τῶν τε ἄλλων τῶν πρώτων μετε- 
βάλετο, καὶ οὕτως ἥ τε γερουσία κατελϑεῖν τὸν Κι- 
κέρωνα τοῦ Σπινϑῆρος ἐσηγησαμένου προεβούλευσε, 
καὶ ὁ δῆμος ἀμφοτέρων τῶν ὑπάτων ἐσενεγκόντων 
ἐψηφίσατο. ἀντέλεγε μὲν γὰρ πρὸς αὐτοὺς Κλώδιος, 3 
ἀλλ᾽ ἐκείνῳ τε ὁ Μίλων ἀντέκειτο, ὥστε μηδὲν βίαιον 
δρᾶσαι, καὶ τῷ νόμῳ ἄλλοι τε καὶ ὁ Πομπήιος συνεῖ- 
πον, ὥστε πολὺ χρείττους αὐτοὺς γενέσϑαι. : 

κατῆλϑέ τε οὖν ὁ Κικέρων, καὶ χάριν τῇ τὸ βουλῇ 9. 
καὶ τῷ δήμῳ, παφασχόντων. αὐτῷ τῶν ὑπάτων, καὶ 
κατὰ τὸ συνέδριον καὶ κατὰ τὴν ἐκκλησίαν ἔγνω. τῷ τε 
Πομπηίῳ τὴν ἔχϑραν τὴν ἐπὶ τῇ φυγῇ μεϑεὶς συνηλ- 
λάγη, καὶ τήν γε εὐεργεσίαν παραχρῆμα ἀπέδωκε" 
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9 λιμοῦ γὰρ ἐν τῇ πόλει ἰσχυροῦ γενομένου. καὶ τοῦ 
ὁμέλου παντὸς ἔς τε τὸ ϑέατρον, οἵῳ γὲ δὴ καὶ 
τότε ἔτι ϑεάτρῳ ἐς τὰς πανηγύρεις ἐχρῶντο, καὶ μετὰ 
τοῦτο καὶ ἐς τὸ Καπιτώλιον ἐπὶ τοὺς βουλευτὰς συνε- 
ὁρεύοντας ἐσπηδήσαντος, καὶ τοτὲ μὲν ἐν χερσὶν αὐ- 
τοὺς ἀποσφάξειν, τοτὲ δὲ καὶ καταπρήσειν σὺν αὐτοῖς 

8 τοῖς ναοῖς ἀπειλοῦντος, ἔπεισέ σφας ἐπιμελητὴν τοῦ 
σίτου τὸν Πομπήιον προχειρίσασϑαι, καὶ διὰ τοῦτο 
καὶ ἀρχὴν αὐτῷ ἀνϑυπάτου καὶ ἐν τῇ Ἰταλίᾳ καὶ ἔξω 
ἐπὶ πέντε ἔτη δοῦναι. καὶ ὁ μέν, ὥσπερ ἐπὶ τοῖς 
καταποντισταῖς πρότερον, οὕτω καὶ τότε ἐπὶ τῷ σέτῳ 
πάσης αὖϑις τῆς οἰκουμένης τῆς ὑπὸ τοῖς Ῥωμαίοις 

10 τότε οὔσης ἄρξειν ἔμελλε" Καῖσαρ δὲ καὶ Κράσσος 
ἄλλως μὲν ἤχϑοντο τῷ Κικέρωνι; σπουδὴν δ᾽ οὖν 
τινα αὐτοῦ ἔσχον, ἐπειδὴ πάντως καϑήξοντα αὐτὸν 
ἤσϑοντο, καὶ γὰρ ὁ Καῖσαρ καὶ ἀπὼν εὔνοιάν τινα 
αὐτῷ ἐνεδείξατο, οὐ μέντοι καὶ χάριν οὐδεμίαν ἀν- 

2 τέλαβον. ἐκεῖνος γὰρ τοῦτό τε οὐκ ἀπὸ γνώμης σφᾶς 
πεποιηκότας εἰδώς. καὶ τῆς φυγῆς αἰτιωτάτους γε- 
γονένανι νομίξων. ἐκ μὲν τοῦ προφανοὺς οὐ πάνυ 
πρὸς αὐτοὺς ἐθρασύνετο, ἅτε καὶ τῶν τῆς ἀκράτου 
παρρησίας ἐπικαρπιῶν νεωστὶ πεπειραμένος. βιβλέον 
μέντοι τι ἀπόρρητον συνέϑηκε, καὶ ἐπέγραψεν αὐ- 
τῷ ὡς καὶ περὶ τῶν ἑαυτοῦ βουλευμάτων ἀπολο- 

8 γισμόν τινα ἔχοντι᾽ πολλὰ δὲ δὴ καὶ δεινὰ ἐς αὐτὸ 
καὶ περὶ ἐκείνων καὶ περὶ ἄλλων τινῶν συνένησε, 
καὶ διὰ τοῦτο φοβηϑεὶς μὴ καὶ ξῶντος αὐτοῦ ἐκφοι- 
τήσῃ, κατεσημήνατό τε αὐτὸ καὶ παρέδωκε τῷ παιδί, 
προστάξας οἵ μήτ᾽ ἀναγνῶναι μήτε δημοσιεῦσαι τὰ 
γεγραμμένα πρὶν ἃ ἂν μεταλλάξῃ. 

11 Κικέρων μὲν οὖν αὖϑις ἀνεβλάστανε, καὶ τήν τὲ 
ἄλλην οὐσίαν καὶ τὸ ἔδαφος τῆς οἰκίας, καίτοι τῇ 



ἃ. ἃ. 697. Ι.ΧΧΧΙΧ, ΟΟΕΒΟῸ ΒΕΥΟΟΘΛΑΤΌΚ. 298 

ἐλευϑερίᾳ ἀνειμένον, καὶ τοῦ Κλωδίου καὶ ἐπιϑειά- 
ξοντος καὶ ἐς ἐνθυμίαν αὐτῷ προβάλλοντος, ἐκομέ- 
σατο. τὴν γὰρ ἐσφορὰν τοῦ φρατριατικοῦ ψόμου, 
παρ᾽ ἣν ἐκ τῶν εὐπατριδῶν ἐς τὸ πλῆϑος ἐπεποίητο, 
διαβάλλων ὡς οὐκ ἐν τοῖς ὡρισμένοις ἐκ τῶν πα- 
τρίων χρόνοις ἐχτεϑέντος αὐτοῦ, τήν τε δημαρχίαν 
τοῦ Κλωδίου πᾶσαν, ἐν ἡ καὶ τὰ κατὰ τὴν οἰκίαν 
ἐδέδοκτο, κατέλυε, λέγων οὐχ οἷόν τε εἶναι, τῆς με- 
ταστάσεως αὐτοῦ τῆς ἐς τὸν ὅμιλον παρανόμως γε- 
γενημένης .. ὑγιές τε τῶν ἐν αὐτῇ πραχϑέντων νομί- 
ξεσϑαι, καὶ ἔπεισε διὰ τούτου τοὺς ποντέφικας τὸ 
ἔδαφός οἵ ὡς καὶ ὅσιον καὶ βέβηλον ὃν ἀποδοῦναι. 
καὶ οὕτω καὶ ἐκεῖνο καὶ χρήματα ἔς τε τὴν τῆς οἱ- 
κέας κατασκευήν, καὶ εἰ δή τι ἄλλο τῆς οὐσίας αὐ- 
τοῦ ἐλελύμαντο, ἔλαβε. 

μετὰ δὲ δὴ τοῦτο Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως ἕ ἕνεκα 

-Ἠ 

αὖϑις ἐκινήϑησαν. ἐπειδὴ γὰρ πολλά τισι τῶν Ῥω-. 
μαίων χρήματα, τὰ μὲν οἴκοθεν; τὰ δὲ καὶ δανεισά- 
μένοβ , ὕπως τήν τε ἀρχὴν βεβαιώσηται καὶ φίλος 
καὶ σύμμαχος ὀνομασϑῇ, καταναλώκει, καὶ αὐτὰ παρὰ 
τῶν «Αἰγυπτίων βιαίως ἠργυρολόγει, καὶ διά τε τοῦτο 
ἐχαλεπαίνετο καὶ ὅτι τὴν Κύπρον ἀπαιτῆσαι παρὰ 
τῶν Ῥωμαίων ἢ καὶ τὴν φιλίαν τὴν πρὸς αὐτοὺς 
ἀπειπεῖν κελευόντων αὐτῶν οὐκ ἠθέλησε, καὶ οὔτε 
πεῖσαί σφας ἡσυχάξειν οὔτ᾽ αὖ βιάσασϑαι, ξενικὸν 
γὰρ οὐκ εἶχεν, ἠδυνήϑη, διέδρα τε ἐκ τῆς Αἰγύπτου, 
χαὶ ἐς τὴν Ῥώμην ἐλϑὼν κατηγόρησέ τε αὐτῶν ὡς 
καὶ ἐκ τῆς βασιλείας αὐτὸν ἐκβεβληκότων. καὶ ἔτυχεν 
ὥστε ὑπὸ τοῦ Σπινϑῆρος, ᾧ ἡ Κιλικία ἐπετέτραπτο, 
καταχϑῆναι. ἐν ᾧ δὲ ταῦτα .... οἱ 4λεξανδρεῖς τέως 
μὲν ἀγνοήσαντες ὅτι ἐς τὴν Ἰταλίαν ἀπηρκὼς ἦν, ἢ 
τεϑνηκέναι αὐτὸν νομίσαντες, Βερενίκην τὴν ϑυγα- 

φ 

μ- 9 
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τέρα αὐτοῦ ἐς τὴν βασιλείαν ἀντικατέστησαν, ἔπειτα 
δὲ τἀληϑὲς μαϑόντες ἄνδρας ἑκατὸν ἐς τὴν Ῥώμην 
ἔπεμψαν πρός τὲ τὰ ἐγκλήματα αὐτοῦ ἀπολογησομέ- 

νους καὶ ἀντικατηγορήσοντας ῦσα ἠδίκηντο. ,προμα- 
ϑὼν οὖν ταῦτ᾽ ἐχεῖνος, ἔτι δὲ ἐν τῇ Ῥώμῃ ἦν, ἐνή- 
δρευσε τοὺς πρέσβεις, πρὶν ἐλθεῖν, ἄλλους ἄλλῃ 
διαπέμψας. καὶ τοὺς μὲν πλείους αὐτῶν κατὰ τὴν 
ς Ἶ " - -» 

ὁδὸν ἔφϑειρε, τῶν δὲ λοιπῶν τοὺς μὲν ἐν τῷ ἄστει 
αὐτῷ ἀπέκτεινε, τοὺς δὲ καὶ καταφοβήσας ἐκ τού- 
τῶν ἢ χρήμασι διαφϑείρας ἔπεισε μήτε ταῖς ἀρχαῖς 
ὑπὲρ ὧν ἐστάλατο ἐντυχεῖν μήϑ᾽ ὅλως μνείαν τινὰ 
περὶ τῶν ἀπολωλότων ποιήσασϑαι. καίτοι τὸ πρᾶγμα 
οὕτω περιβόητον ἐγένετο ὡς καὶ τὴν βουλὴν ἀγανα- 
κτῆσαι δεινῶς. ἐνάγοντός σφας ὅτι μάλιστα Φαουω- 
νίου τοῦ Μάρκου καϑ'᾽ ἑκάτερον, ὅτι τε πολλοὶ παρὰ 
τῶν συμμάχων πρέσβεις πεμφϑέντες βιαίως ἀπωλώ- 
λεσαν, καὶ ὅτι συχνοὶ καὶ τότε τῶν Ῥωμαίων ἐδεδω- 
φοδοκήκεσαν. καὶ οἵ μὲν τὸν Ζ4έωνα τὸν τῆς πρεσ- 
βείας αὐτοκράτορα, περιῆν γάρ, μετεπέμψαντο ὡς 
καὶ τὴν ἀλήϑειαν παρ ̓ αὐτοῦ μαϑησόμενοι" οὕτω δὲ 
ἄρα καὶ τότε ἔϑ᾽ ὁ Πτολεμαῖος τοῖς χρήμασι κατε- 

κράτει ὥστε μήτε τὸν Δίωνα ἐς τὸ συνέδριον ἐσελ- 
ϑεῖν μήτε μνήμην τινὰ τοῦ φόνου τῶν τεϑνηκότων, 
ἕως γε καὶ αὐτὸς περιὴν, γενέσϑαι. καὶ μέντοι τοῦ 
Δίωνος μετὰ ταῦτα δολοφονηθέντος οὐδεμίαν οὐδ᾽ 
ἐπ᾿ ἐκείνῳ δίκην ἔδωκε" τά τε γὰρ ἄλλα καὶ ὁ Πομ- 
πήιος τῇ τε οἰκία αὐτὸν͵ ὑπεδέδεκτο καὶ ἰσχυρῶς οἵ 
συνήρετο. τῶν γε μὴν ἄλλων τῶν αὐτόϑεν ἐνεκλή- 
ϑησαν μὲν ἐν ὑστέρῳ συχνοί, ἑάλωσαν δὲ ὀλίγοι. τό 
τε γὰρ δεδωροδοκηκὸς πολὺ ἦν, καὶ ἀλλήλοις διὰ 

τὸ ἴδιον ἕκαστος δέος συνεμάχουν. 
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οἵ μὲν οὖν ἄνϑρωποι τοιαῦτα ὑπὸ τῶν χρημάτων 
ἐποίουν, τὸ δὲ δὴ ϑεῖον κεραυνῷ κατ᾽ ἀρχὰς εὐϑὺς τοῦ 
ἐχομένου ἔτους τὸ ἄγαλμα τοῦ Ζιὸς τοῦ ἐν τῷ ᾿4λ- 
βανῷ ἱδρυμένου βαλὸν τὴν κάϑοδον τοῦ Πτολεμαίου 
χρύνον τινὰ ἐπέσχε. τοῖς γὰρ Σιβυλλείοις ἔπεσιν ἐν- 
τυχόντες εὗρον ἐν αὐτοῖς ἐγγεγραμμένον αὐτὸ τοῦτο 
“ἂν ὁ τῆς Αἰγύπτου βασιλεὺς βοηϑείας τινὸς δεόμε- 
νος ἔλθῃ, τὴν μὲν φιλίαν οἵ μὴ ἀπαρνήσησϑε, μὴ 
μέντοι καὶ πλήϑει τινὶ ἐπικουρήσητε᾽ εἰ δὲ μή; καὶ 
πόνους καὶ κινδύνους ἕξετε." κἀκ τούτου τὴν συν- 
τυχίαν τῶν ἐπῶν πρὸς τὰ τότε γενόμενα ϑαυμάσαν- 
τες ἀπεψηφίσαντο πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ ἐγνωσμένα, 
Γαΐῳ Κάτωνι πεισϑέντες δημάρχῳ. ταῦτα δὲ ἐχρή- 
σϑη μὲν οὕτως. ἐδημοσιεύϑη δέ, οὐ γὰρ ἐξῆν οὐδὲν 
τῶν Σιβυλλείων. εἰ μὴ ἡ βουλὴ ψηφίσαιτο, ἐς τὸ 
πλῆϑος ἐξαγγέλλεσθαι, διὰ τοῦ Κάτωνος. ἐπειδὴ 
γὰρ τάχιστα ὁ νοῦς τῶν ἐπῶν διεϑρυλήϑη. ὥσπερ 
εἴωϑε γίγνεσθαι, ἔδεισε μὴ συγκρυφϑείη, καὶ ἔς τε 

τὸν ὅμιλον τοὺς ἱερέας ἐσήγαγε, κἀνταῦϑα, πρὶν 
ὁτιοῦν τὴν γερουσίαν ἐπ᾽ αὐτοῖς χρηματίσαι, ἐξεβιά- 
σατό σφας ἐκλαλῆσαι τὸ λόγιον᾽ ὅσῳ γάρ τοι μᾶλ- 
λον οὐκ ἐδόκει σφίσιν ἐξεῖναι τοῦτο, ... τὸ πλῆϑος 
ἔσχε. καὶ ἐκεῖνο μὲν ἔσχεν οὕτω, καὶ ἐς τὴν τῶν 
4ατίνων γλῶσσαν γραφὲν ἀνεκηρύχϑη᾽ γνώμας ὃΣ 

αὐτῶν." μετὰ τοῦτο ποιουμένων, καὶ τῶν μὲν ἄνευ 
στρατοῦ τῷ Σ Σπινϑήρι τὴν τοῦ Πτολεμαίου κάϑοδον 

προσταττόντων, τῶν δὲ δὴ καὶ τὸν Πομπήιον μετὰ 
ῥαβδούχων δύο καταγαγεῖν [αὐτὸν] κελευόντων, ὃ τε 
γὰρ Πτολεμαῖος μαϑὼν τὸ χρησϑὲν ἠξίωσε τούτου 
τυχεῖν, καὶ τὰ γράμματα αὐτοῦ Αὖλος Πλαύτιος ἐς 
τὸ κοινὸν δημαρχῶν ἀνέγνω, δείσαντες οἱ βουλευ- 
ταὶ μὴ μείξων ἔϑ᾽ ὁ Πομπήιος καὶ ἀπ᾽ ἐκείνου γέ- 

ὲΘ 
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νηται; ἀντέπραξαν αὐτῷ τῇ τοῦ σίτου προφάσει χρη- 
σάμενοι. 

ταῦτα μὲν ἐπί τε Λουκίου Φιλίππου καὶ ἐπὶ 
Γναίου Μαρκελλίνου ὑπάτων ἐγένετο᾽ καὶ αὐτὰ ὁ 
Πτολεμαῖος μαϑὼν τήν τε κάϑοδον ἀπέγνω, καὶ ἐς 
Ἔφεσον ἐλθὼν παρὰ τῇ ϑεῶ διῃτᾶτο. τῷ δὲ δὴ 
προτέρῳ ἔτει καὶ τοιόνδε τι, ἴδιον μέν, φέρον δέ 
πῶς ἐς τὴν συγγραφήν, ἐπράχϑη. τοῦ γὰρ νόμου 
διαρρήδην ἀπαγορεύοντος μηδένας δύο ἅμα ἐκ τῆς 
αὐτῆς συγγενείας τὴν αὐτὴν ἱερατείαν ἔχειν, ὁ Σπιν- 
ϑὴρ ὁ ὕπατος ἐπιϑυμήσας Κορνήλιον Σπινϑῆρα τὸν 
υἱὸν ἐς τοὺς οἰωνιστὰς ἐσαγαγεῖν., ἔπειτ᾽ ἐπειδὴ ὁ 
Φαύστος ὁ τοὺ Σύλλου παῖς ἐκ τοῦ τῶν Κορνηλίων 
φύλου ὧν προενεγέγραπτο, ἐξεποίησεν αὐτὸν ἐς τὸ 
Μαλλίου Τορκουάτου γένος, καὶ οὕτως ὁ νόμος ἐν 
τοῖς ἑαυτοῦ ῥήμασι μείνας ἔργῳ κατελύϑη. 

μετὰ δὲ δὴ τοῦτο ὁ Κλώδιος ἐπειδὴ τάχιστα ἐς 
τὴν ἀγορανομίαν ἐπί τε τοῦ Φιλίππου καὶ ἐπὶ τοῦ 
Μαρκελλίνου παρεληλύϑει, πρὸς γὰρ τὴν ἀπόδρασιν 
τῆς δίκης παρακελευστὸς ἠρέϑη. γραφὴν κατὰ τοῦ 
Μίλωνος τῆς τῶν μονομάχων παρασχευῆς ἀπήνεγ- 

κεν᾽ ἃ γὰρ αὐτὸς ἔπραττε καὶ ἐφ᾽ οἷς ἐκρένετο, ταῦτ᾽ 
ἐκείνῳ ἀντενεκάλει. ἐποέει δὲ τοῦτο οὐχὶ τὸν Μί- 
λωνα προσδοκῶν αἵρήσειν, ἅτε καὶ συναγωνιστὰς ἰσχυ- 
ροὺς ἄλλους τε καὶ τὸν Κικέρωνα τὸν τε Πομπήιον 
ἔχοντα, ἀλλ᾽ ἵνα ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ τῷ τε Μί- 
λωνι προσπολεμοίη καὶ ἐκείνους ὑβρίξοι. πρὸς γοῦν 
τοῖς ἄλλοις τοιόνδὲ τι ἐμεμηχάνητο᾽ παρασκευάσας 
τοὺς ἑταίρους ἵν᾽, ὁπότε πύϑοιτο αὐτῶν ἐν τοῖς συλ- 
λόγοις “τίς ὁ ποιῶν ἢ καὶ λέγων τοιόνδε τι ἦν", 
συνεχβοῷεν ὅτι Πομπήιος, ἐπηρώτα πολλάκις ἐξαί- 
φνὴης πάνϑ᾽ ὅσα ἐπαίτια περὶ αὐτὸν ἢ κατὰ τὸ σῶμα 
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ἢ κατ᾽ ἄλλο τι ἦν, ἰδίᾳ καὶ καϑ᾽ ἕκαστον, ὡς οὐ περὶ 
ἐκείνου δὴ λέγων κἀκ τούτου τῶν μὲν ἐξαρχόντων, 
τῶν δὲ συνεπηχούντων σφίσιν, οἷα φιλεῖ ἐν τοῖς 
τοιούτοις γίγνεσθαι, καὶ λεγόντων ὅτι Πομπήιος, 
χλευασέα πολλὴ συνέβαινεν, ὥστε ἐκεῖνον μήτε τὴν 
ἡσυχίαν ἄγειν καρτεροῦντα μήϑ᾽ ὅμοιόν τι ποιεῖν 
αὐτῷ ὑπομένοντα περιοργῆ τε γίγνεσϑαι καὶ ἐν ἀμη- 
χανίᾳ καϑίστασϑαι, καὶ λόγῳ μὲν τὸν Μέλωνα κατα- 
κρένεσϑαι, ἔργῳ δὲ αὐτὸν μηδ᾽ ἀπολογούμενον ἁλέ- 
σχκεσϑαι. ὁ γὰρ Κλώδιος, ὅπως ἔτι πλεῖον ποιοίη, 
οὐκ εἴα τὸν φρατριατικὸν νόμον ἐσενεχϑῆναι᾽ πρὶν 
γὰρ ἐκεῖνον τεϑῆναι, οὔτ᾽ ἄλλο τι τῶν σπουδαίων 
ἐν τῷ κοινῷ πραχϑῆναι οὔτε δίκην οὐδεμίαν ἐσαχϑὴ- 
ναι ἐξῆν. 

τέως μὲν οὖν ὁ Μίλων τῶν λοιδοριῶν καὶ τῶν 
σφαγῶν πρόσχημα αὐτοῖς ἦν᾽ τεράτων τέ τινων ἐν 
τούτῳ γενομένων, ἔν τε γὰρ τῷ ̓ Αλβανῷ νεὼς Ἥρας 
βραχὺς ἐπὶ τραπέξης τινὸς πρὸς ἀνατολῶν ἱδρυμένος 

ἐῶ 

ς--: 

20 

πρὸς τὴν ἄρκτον μετεστράφη, καὶ λαμπὰς ἀπὸ τῆς. 
μεσημβρίας ὁρμηϑεῖσα πρὸς βορέαν διῇξε. λύκος τε 
ἐς τὴν πόλιν ἐσῆλθε, καὶ σεισμὸς ἐγένετο, τῶν τε 
πολιτῶν τινες κεραυνοῖς ἐφϑάρησαν, καὶ ϑόρυβος ἐν 
τῷ “Ματένῳ ὑπὸ γῆς ἐξηκούσθη᾽ καὶ αὐτὰ οἷ μάντεις 
ἀκέσασϑαι ἐθελήσαντες ὀργίξεσϑαί σφισι δαιμόνιόν τι 
ὡς καὶ ἱερῶν τινων ἢ χωρίων οὐχ ὁσίων ἐποικουμέ- 
νῶν ἔφασαν. ἐνταῦϑα ὁ Κλώδιος τὸν Κικέρωνα με- 
ταλαβὼν τῷ τε λόγῳ πολὺς ἐνέκειτο, ὅτι τὸ ἔδαφος 
τῆς οἰκίας ἱερωμένον τῇ Ἐλευϑερία κατῳκοδόμησε, 
καὶ ἐπῆλϑέ ποτε ἐπ᾽ αὐτὸ ὡς καὶ ἐκ ϑεμελίων αὖϑις 
αὐτὴν ἀναιρήσων. καὶ οὐκ ἐποίησε μὲν τοῦτο, ὁ γὰρ 
Μίλων ἐκώλυσεν ὁ δ᾽ οὖν Κικέρων ὡς καὶ παϑὼν 
αὐτὸ ὀργήν τε εἶχε καὶ κατηγορίας ἐποιεῖτο, καὶ τέλος 
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τόν τε Μίλωνα καὶ δημάρχους τινὰς παραλαβὼν ἀν- 
ἡλϑέ τε ἐς τὸ Καπιτώλιον καὶ τὰς στήλας τὰς ἐπὶ τῇ 
ἑαυτοῦ φυγῇ ἀπὸ τοῦ Κλωδίου σταϑείσας καϑεῖλε, 

2 καὶ τότε μὲν αὐτὰς ἐκείνου σὺν Γαΐῳ τῷ ἀδελφῷ στρα- 
τηγοῦντι ἐπελθόντος ἀφῃρέϑη, μετὰ δὲ τοῦτο φυ- 
λάξας ἐκδημοῦντα τὸν Κλώδιον ἀνέβη τε αὖϑις ἐς 
τὸ Καπιτώλιον, καὶ λαβὼν αὐτὰς οἴκαδε ἀπεκόμισε. 

8 γενομένου δὲ τούτου οὐδὲν ἔτ᾽ ἀπώμοτον οὐδετέρῳ 
αὐτῶν ἦν, ἀλλ᾽ ἐλοιδόρουν ἀλλήλους καὶ διέβαλλον 
ἄλλα τε ὅσα ἐδύναντο, μηδενὸς τῶν αἰσχίστων ἀπε- 

4 χόμενοι, καὶ ὁ μὲν τήν τε δημαρχίαν τὴν τοῦ Κλω- 
δίον ὡς καὶ παρὰ τοὺς νόμους γενομένην καὶ τὰ 
πραχϑέντα ἐν αὐτῇ ὑπ᾽ αὐτοῦ ὡς καὶ ἄκυρα ὄντα, ὁ 
δὲ τήν τε φυγὴν τὴν τοῦ Κικέρωνος ὡς καὶ δικαίως 
ἐγνωσμένην καὶ τὴν κάϑοδον αὐτοῦ ὡς καὶ παρανό- 
μῶς ἐψηφισμένην. 

22 μαχομένων δὲ αὐτῶν, καὶ τοῦ Κλωδίου πολὺ τῇ 
στάσει ἐλαττουμένου, ὁ Νὐτὼν ὁ Μάρκος ἐπελϑὼν 

ἀνίσωσεν αὐτούς᾽ τῷ τε γὰρ Κικέρωνι ἀχϑόμενος, 
καὶ φοβηϑεὶς ἅμα μὴ καὶ ὅσα αὐτὸς ἐν τῇ Κύπρῳ 
ἐπεποιήκει καταλυϑείη, ὅτι πρὸς τοῦ Κλωδίου δη- 
μαρχοῦντος ἐπέπεμπτο, προϑύμως αὐτῷ συνήρατο. 

2 μέγα γὰρ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐφρόνει, καὶ περὶ παντὸς τὸ βε- 
βαιωϑῆναι αὐτὰ ἐποιεῖτο. ὃ μὲν γὰρ Πτολεμαῖος ὃ 
τὴν νῆσον τότε κατέχων. ἐπειδὴ τά τε ἐψηφισμένα ᾿ 
ἤσϑετο: καὶ μήτ᾽ ἀντᾶραι τοῖς Ῥωμαίοις ἐτόλμησε Ι 

9 μήτ᾽ αὖ στερηϑεὶς τῆς ἀρχῆς ξῆν ὑπέμεινε, φάρμα- 
κον πιὼν ἀπέϑανε, καὶ οἵ Κύπριοι τὸν Κάτωνα οὐκ 

ἀκουσίως. ἅτε καὶ φίλοι καὶ σύμμαχοι τῶν Ρωμαίων 

ἀντὶ δούλων ἔσεσϑαι προσδοκήσαντες. ἐσεδέξαντο᾽ 
ὁ δὲ Κάτων ἐπὶ μὲν τούτοις οὐδὲν εἶχε σεμνύνεσθαι, 

“ἰ ὁ ὅτι δὲ δὴ τά τε ἄλλα ἄριστα διῴκησε, καὶ δούλους 
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καὶ χρήματα πολλὰ ἐκ τῶν βασιλικῶν ἀϑροίσας οὐ- 
δὲν ἠτιάϑη, ἀλλὰ ἀνεπικλήτως πάντα ἀπέδειξεν, ἀν- 
δραγαϑίας οὐδὲν ἧττον ἢ εἰ πολέμῳ τινὶ ἐνενικήκει 
μετεποιεῖτο᾽ ὑπὸ γὰρ τοῦ πολλοὺς δωροδοκεῖν σπα- 
νιώτερον τὸ τῶν χρημάτων καταφρονεῖν τινὰ τοῦ τῶν 
πολεμίων κρατεῖν ἐνόμιξε. 

τότε οὖν ὁ Κάτων ἐν δόξῃ τινὶ ἐπινικίων διὰ 
ταῦτ᾽ αἰσέων ἐγένετο, καὶ οἵ ὕπατοι γνώμην ἐν τῷ 
συνεδρίῳ ἐποιήσαντο στρατηγίαν αὐτῷ δοϑῆναι καί- 
περ μηδέπω ἐκ τῶν “νόμων προσήκουσαν. καὶ οὐκ 
ἀπεδείχϑη μέν. αὐτὸς γὰρ ἀντεῖπε, τὴν δὲ δὴ εὖ- 
κλειαν καὶ ἐκ τούτου μείξονα ἔσχε. Κλώδιος δὲ ἐπε- 

᾿ χδίρησε μὲν τοὺς οἰκέτας τοὺς ἐκ τῆς Κύπρου ἀχϑέν- 
τας Κλωδίους,. ὅτι αὐτὸς τὸν Κάτωνα ἐκεῖσε ἐπεπόμ- 
φει. ὀνομάσαι, οὐκ ἠδυνήϑη δὲ ἐναντιωθέντος αὖ- 
τοῦ. καὶ οἵ μὲν Κύπριοι ἐπεκλήϑησαν, καίτοι τινῶν 
Πορκίους σφᾶς προσειπεῖν ἐθελησάντων. ὁ γὰρ Κά- 
τῶν καὶ τοῦτο ἐκώλυσεν᾽ ὀργῇ δ᾽ οὖν ὁ Κλώδιος τὴν 
ἐναντίωσιν αὐτοῦ" φέρων; τά τε διοικηϑέντα ὑπ᾽ αὐ- 
τοῦ διέβαλλε καὶ τοὺς λογισμοὺς τῶν πεπραγμένων 
ἀπήτει., οὐχ ὅτι καὶ διελέγξαι τι αὐτὸν ἀδικοῦντα 
ἐδύνατο, ἀλλ᾽ ὅτι ὑπὸ ναυαγίας τὰ γράμματα σχε- 
δόν τι πάντα διέφϑαρτο, καὶ ἐδόκει κατὰ τοῦτο τι 
ἰσχύσειν. ἐβοήϑει δὲ καὶ τότε τῷ Κλωδίῳ ὁ Καῖσαρ 
καίτοι μὴ παρών, καὶ τάς γε κατηγορίας αὐτῷ τὰς 
κατὰ τοῦ Κάτωνος ἐπιστολιμαίους, ὥς γέ τινές φα- 
σιν, ἔπεμπεν. ἐπέφερον δὲ τῷ Κάτωνι ἄλλα τε καὶ 
ὅτι τὴν στρατηγίαν οἵ αὐτὸς τοὺς ὑπάτους πείσας, 
ὥς γε ἔλεγον, ἐσηγήσασϑαι, προσεποιήσατο ἐϑελον- 
τής, ἵνα καὶ μὴ ἄκων ἀποτετυχηκέναι αὐτῆς δόξῃ, 
παρεῖσϑαι. 
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24 οὗτοί τε οὖν ἐμάχοντο, καὶ ὁ Πομπήιος ἔσχε μὲν 
καὶ ἐν τῇ τοῦ σίτου διαδόσει τριβήν τινα πολλῶν 
γὰρ πρὸς τὰς ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐλπίδας ἐλευϑερωϑέντων, 
ἀπογραφήν σφων, ὅπως ἔν τε κόσμῳ καὶ ἐν τάξει 

2 τινὶ σιτοδοτηϑώσιν, ἠϑέλησε ποιήσασϑαι᾽ οὐ μὴν 
ἀλλὰ τοῦτο μὲν τῇ τε ἑαυτοῦ σοφίᾳ καὶ ἐκ τοῦ πλή- 
ϑους τοῦ σίτου ῥᾷόν πως διῴκησε, τὴν δὲ δὴ ὑπα- 
τείαν αἰτῶν πράγματα ἔσχε καὶ αἰτίαν ἀπ᾿ αὐτῶν 

8 ἔλαβεν. ἐλύπει μὲν γὰρ αὐτὸν καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ Κλω- 
δίου γιγνόμενα, καὶ μάλισϑ᾽ ὅτι καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων 
ὑπερεωρᾶτο ὧν διέφερε, διά τε τὸ ἀξίωμα καὶ διὰ 
τὰς ἐλπίδας ἀφ᾽ ὧν καὶ ἰδιωτεύων ὑπὲρ πάντας αὖ- 

4 τοὺς τιμηϑήσεσϑαι προσεδόκησεν ὑβριξόμενος. ἀλλὰ᾿ 
τούτων μὲν ἔσϑ᾽ ὅτε καὶ κατεφρύνει᾽ παραχρῆμα μὲν 
γὰρ κακῶς ἀκούων ἐδυσχέραινε, διαλιπὼν δὲ καὶ 
ἐς ἀναλογισμὸν τῆς τε ἑαυτοῦ ἀρετῆς καὶ τῆς τῶν 
ἐναντίων κακίας ἀφικνούμενος οὐκέτ᾽ αὐτῶν προε- 

25 τίμα᾽ ὁ δὲ δὴ Καῖσαρ αὐξανόμενος, καὶ ὁ δῆμος τά 
τε κατειργασμένα αὐτῷ ϑαυμάξων. ὥστε καὶ ἐκ τῆς 
βουλῆς ἄνδρας ὡς καὶ ἐπὶ δεδουλωμένοις παντελῶς 

τοῖς Γαλάταις ἀποστεῖλαι, καὶ πρὸς τὰς ἀπ᾽ αὐτοῦ 
ἐλπίδας ἐπαιρόμενος ὥστε καὶ χρήματα οἵ πολλὰ ψη- 

2 φίσασϑαι, δεινῶς αὐτὸν ἡνία. ἐπεχείρησε μὲν γὰρ 

τοὺς ὑπάτους ἀναπεῖσαι μήτε τὰς ἐπιστολὰς αὐτοῦ 
εὐϑὺς ἀναγιγνώσκειν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πλεῖστον, μέχρις 
ἂν αὐτόματος ἡ δόξα τῶν πραττομένων ἐκνικήσῃ, 
συγχρύπτειν, καὶ διάδοχόν τινα αὐτῷ καὶ πρὸ τοῦ 

8 καϑήκοντος καιροῦ πέμψαι. τοσαύτῃ γὰρ φιλοτιμίᾳ 
ἐχρῆτο ὥσϑ᾽ ὅσα αὐτὸς τῷ Καίσαρι συνέπραξε καὶ 
βασκαίνειν καὶ καταλύειν, καὶ ἐκείνῳ τὲ ἄλλως τε 
μεγάλως ταινιουμένῳ καὶ τὰ ἑαυτοῦ " συσκιάξοντι ἄχϑε- 
σϑαι, καὶ τῷ δήμῳ ἐγκαλεῖν ὅτι αὐτόν τε ἐν ὀλιγω- 
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ρέᾳ ἐποιεῖτο καὶ τὸν Καίσαρα ὑπερεσπούδαξε. τά τε 
γὰρ ἄλλα καὶ ἠγανάκτει ὁρῶν αὐτοὺς τῶν τε προ- 
ποιηϑέντων τινὶ ἐπὶ τοσοῦτον μνημονεύοντας ἐφ᾽ 
ὅσον μηδὲν ἄλλο ἐπιγένοιτο, καὶ πρὸς τὸ ἀεὶ καϑι- 
στάμενον, κἂν ἔλαττον τοῦ προτέρου ἢ. προχειρό- 
τατα τῷ τε τοῦ συνήϑους κόρῳ καὶ τῇ τοῦ ξένου 
ἡδονῇ φερομένους. καὶ τὸ μὲν προευδοκιμοῦν πᾶν 
καταλύοντας ὑπὸ τοῦ φϑόνου, τὸ δ᾽ ἄρτι προφαινό- 
μενον συνεπαύξοντας, ἀπὸ τῶν ἐλπίδων. δι᾽ οὖν 
ταῦτα δυσχεραίνων, καὶ μήτε τι διὰ τῶν ὑπάτων 
διαπράξασϑαι δυνηϑεὶς καὶ τὸν Καίσαρα μείξω τῆς 
πρὸς ἑαυτὸν πέστεως γιγνόμενον ὁρῶν. οὐκ ἐν ἐλα- 
φρῶ τὸ πρᾶγμα ἐποιήσατο. καὶ γὰρ ἐνόμιξε δύο τε 
εἶναι τὰ τὰς φιλίας τινῶν συγχέοντα, τό τε δέος καὶ 
τὸν φϑόνον. καὶ ταῦτ᾽ ἀπ᾽ ἀντιπάλου καὶ τῆς δόξης 
καὶ τῆς ἰσχύος μόνως συμβαένειν᾽ ἕως μὲν γὰρ ἂν 
ἰσομοιρῶσί τινες αὐτῶν, καὶ ἐκείνας ἐρρῶσϑαι, ἐπει- 
δὰν δ᾽ ὑπεράρωσί τι οἱ ἕτεροι, ἐνταῦϑα τό τε ἐλατ- 
τούμενον φϑονῆσαν μισεῖν τὸν κρείττονα καὶ τὸ κρα- 
τοῦν καταφρονῆσαν ἐξυβρίξειν ἐς τὸν χείρονα, καὶ 
οὕτως ἀπ᾽ ἀμφοτέρων τὸν μὲν τῇ ἐλαττώσει ἀγα- 
νακτοῦντα, τὸν δὲ τῇ πλεονεξίᾳ ἐπαιρόμενον, πρός 
τε διαφορὰς καὶ πρὸς πολέμους ἐκ τῆς πρὶν φιλίας 
ἀφικνεῖσϑαι. τοιούτοις οὖν δή τισι λογισμοῖς ὁ Πομ- 
πήιος ἐπὶ τὸν Καίσαρα ὡπλέξετο. καὶ ἐδόκει γὰρ οὐκ 
ἂν ῥᾳδίως μόνος αὐτὸν καταλῦσαι, τὸν Κράσσον, 
ὡς καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ποιήσων. ἔτι καὶ μᾶλλον ἀνηρ- 
τήσατο. 

συμφρονήσαντες οὖν ἄλλως μὲν οὐδὲν ἰδιω- 
τεύοντες πράξειν ἤλπισαν, ἂν δ᾽ ὑπατεύσωσι κἀκ 
τούτου καὶ αὐτοὶ τὰ πράγματα τῇ ἐκείνου ξηλώσει 
διαλάβωσι, καὶ ἀντίρροποί οἱ ἔσεσϑαι καὶ ταχὺ αὐ- 
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τοῦ. ἅτε καὶ δύο ἑνός, περιγενήσεσϑαι προσεδόκη- 
σαν. καὶ οὕτω πᾶσαν τὴν προσποίησιν ἀφ᾽ ἧς. εἶ 

καί τις τῶν ἑταίρων σφῶν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν αὐτοὺς 
προῆγεν, ἀπηρνοῦντο μηκέτι βούλεσϑαι ὑπατεῦσαι, 
ἀποϑέμενοι ἄντικρυς αὐτῆς. καίπερ ἑτέροις τισὶ πρό- 
τερον συναγωνιξόμενοι; μετεποιήσαντο. ἐπειδή τε 
ἔξω τῶν χρόνων τῶν ἐν τοῖς νόμοις διειρημένων 
ἐπήγγειλαν αὐτήν, καὶ δῆλοι ἦσαν ἄλλοι τε καὶ αὐὖ- 
τοὶ οἱ ὕπατοι. καὶ γάρ τι καὶ δώμης ὁ Μαρκελλῖνος 
εἶχεν, οὐκ ἐπιτρέψοντές σφισιν ἀποδειχϑῆναι, διε- 
πράσσοντο τὰς ἀρχαιρεσίας ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ μὴ 
γενέσϑαι. ἄλλους τε καὶ τὸν Κάτωνα τὸν Γάιον ἔνι- 
ἕντες. ἵνα μεσοβασιλέως αἱρεϑέντος καὶ αἰτήσωσι 
κατὰ τοὺς νόμους τὴν ἀρχὴν καὶ λάβωσι. καὶ ἐγί- 
γνετο γὰρ τοῦτο λόγῳ μὲν ὑπὸ τῶν παρεσκευασμένων 
ἄλλοτε κατ᾽ ἄλλην πρόφασιν, ἔργῳ δὲ ὑπ᾽ αὐτῶν 
ἐκείνων. τοῖς γοῦν ἐναντιουμένοις σφίσι φανερῶς 
ἤχϑοντο, δεινῶς ἡ γερουσία ἠγανάκτησεν, ὥστε ποτὲ 
μεταξὺ μαχομένων αὐτῶν ἐξαναστῆναι. καὶ τότε μὲν 
οὕτω διελύϑησαν, αὖϑις δ᾽ ἐπειδὴ τὰ αὐτὰ ἐγίγνετο, 
τὰς στολὰς καϑάπερ ἐν συμφορᾷ τινι μετεκδῦναι ἐψη- 
φίσαντο, καίτοι τοῦ Κάτωνος ἔκ τε τοῦ συνεδρίου, 
ἐπειδήπερ ἀντιλέγων οὐδὲν ἤνυσεν, ἐκπηδήσαντος..., 
ὅπως μηδὲν τελεσϑείη᾽ εἰ γάρ τις τῶν βουλευόντων 
μὴ ἔνδον ἦν, οὐδεμία ψῆφος αὐτοῖς ἐδίδοτο. ἐκεί- 
νους τὲ γὰρ προαπαντήσαντες ἕτεροι δήμαρχοι ἐκώ- 
λυσαν ἐσελθεῖν, καὶ οὕτω τοῦτό τε τὸ δόγμα ἐχυ- 
φώϑη, καὶ ἐχφηματίξετο ὃ ὕπως καὶ ἐς τὴν πανήγυριν 
τὴν τότε οὖσαν οἵ βουλευταὶ μὴ ϑεωρήσωσιν. ἐπεὶ 
δὲ καὶ πρὸς ἐκεῖνο ὁ ὁ Κάτων ἀνϑίστατο, ἐξεπήδησαν 
ἀϑρόοι. καὶ τὰ ἐσθήματα ἀλλαξάμενοι ἐπανῆλθον ὡς 
καὶ διὰ τούτου αὐτὸν καταπλήξοντες. καὶ ἐπειδὴ μηδ᾽ 
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ὡς ἐμετρέαξε, προῆλθον ἐς τὴν ἀγορὰν ἅμα πάντες, 
καὶ συνδραμόντος ἐπὶ τούτῳ τοῦ πλήϑους ἐς πᾶν κα- 
τηφείας αὐτοὺς κατέστησαν, δημηγορῶν μὲν. ὁ Μαρ- 
κελλῖνος καὶ τὰ παρόντα σφίσιν ὀδυρόμενος, ἐπιδα- 
κρύοντες δὲ οἵ ἄλλοι καὶ ἐπιστένοντες, ὥστε μηδένα 
μηδὲν ἀντιφϑέγξασϑαι. καὶ οἱ μὲν τοῦτο πράξαντες 
ἐς τὸ βουλευτήριον εὐϑὺς ἐσῆλθον, γνώμην ἔχοντες 
ἐς τοὺς ὑπαιτίους τὴν ὀργὴν ἀφεῖναι᾽ Κλώδιος δὲ 
ἐν τούτῳ μεταπηδήσας αὖθις πρὸς τὸν Πομπήιον, 
καὶ τὰ ἐκείνου πάλιν ἀνθελόμενος ἐλπέδι τοῦ. εἴ τί 
οὗ τῶν τότε πραττομένων συγκατεργάσαιτο, πάνυ αὐ- 
τὸν ἰδιώσεσϑαι, παρῆλϑέ τὲ ἐς τὸν ὅμιλον ἐν τῇ κα- 
ϑηκούσῃ στολῇ, μηδὲν αὐτῆς πρὸς τὸ δόγμα μεταλ- 
λάξας, καὶ κατά τε τοῦ Μαρκελλίνου καὶ κατὰ τῶν 
ἄλλων ἐδημηγόρει. πολλῆς οὖν καὶ ἐπὶ τούτῳ ἀγα- 
νακτήσεως ὑπὸ τῶν βουλευτῶν γενομένης τὸ μὲν 
πλῆϑος μεταξὺ λέγων ἐγκατέλιπε, πρὸς δὲ δὴ τὸ 
συνέδριον ἄξας ὀλίγου διερϑάρη᾽ τῆς γὰρ γερουσίας 
ἀπαντησάσης αὐτῷ ἔσω τε ἐσελϑεῖν ἐκωλύϑη, κἀν 
τούτῳ ὑπὸ τῶν ἱππέων περιστοιχισϑεὶς διεσπάσϑη ἄν, 
εἰ μὴ ἀνακραγόντος αὐτοῦ καὶ τὸν ὅμιλον ἐπιβοησαμέ- 
νου προσέδραμον πολλοὶ πῦρ φέροντες. ὡς καὶ μετὰ 
τοῦ βουλευτηρίου σφᾶς καταπρήσοντες, εἴ τι αὐτὸν 

ἐξεργάσαιντο. 
καὶ ὁ μὲν παρὰ τοσοῦτον ἐλϑὼν ἀπολέσϑαι οὔ- 

᾿τῶς ἐσώϑη᾽ Πομπήιος δὲ οὐδὲν τούτοις ἐκπλαγεὶς 

ἔς τὲ τὸ συνέδριόν ποτε ἐσεπήδησεν. ὑπεναντιούμε- 
νος αὐτῷ ψηφιεῖσϑαι μέλλοντι, καὶ ἐκεῖνό τε κυρω- 
ϑῆναι ἐκώλυσε καὶ τοῦ Μαρκελλίνου μετὰ τοῦτο πυ- 
ϑομένου δημοσίᾳ αὐτοῦ εἰ ὄντως ἐπιϑυμεῖ ὑπατεῦ- 
σαι, ἐλπίδι τοῦ κατοκνήσειν αὐτὸν σπουδαρχεῖν ὁμο- 
λυγῆσαι, τῶν μὲν δικαίων ἀνδρῶν ἕνεκα οὐδὲν τῆς 
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ἀρχῆς δεῖσϑαι ἔφη, διὰ δὲ δὴ τοὺς ταραχώδεις καὶ 
σφόδρα αὐτῆς ἀντιποιεῖσϑαι. ὡς οὖν τούτῳ φανε- 
ρῶς ἐνέκειτο, καὶ ὁ Κράσσος ἐρωτηϑεὶς καὶ αὐτὸς 
τὰ αὐτὰ οὐχ ὡμολόγησε μέν, οὐ μὴν οὐδ᾽ ἀπηρνή- 
σατο, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἰώϑει διὰ μέσου ἐχώρησεν, εἰπὼν 
ὅτε πάνϑ᾽ ὅσα τῷ κοινῷ συμφέροι πράξοι, κατέδει- 
σαν ὅ τε Μαρκελλῖνος καὶ ἄλλοι πολλοὶ τήν τε πα- 
ρασκευὴν αὐτῶν καὶ τὴν ἀντίταξιν, καὶ οὐδὲ ἀπήν- 
τῶν ἔτι ἐς τὸ βουλευτήριον. μὴ συλλεγομένου ὃὲ 
τοῦ καϑήκοντος ἐκ τῶν νομίμων ἀριϑμοῦ πρὸς τὸ ψη- 
φισϑῆναί τι περὶ τῶν ἀρχαιρεσιῶν, οὐδὲ χρηματι- 
σϑῆναί τι ἀρχὴν περὶ αὐτῶν ἠδυνήϑη, ἀλλ᾽ ὁ ἐνι- 
αὐτὸς οὕτω διέβη. οὐ μέντοι οὔτε τὴν ἐσθῆτα με- 
τημπίσχοντο οὔτε ἐς τὰς πανηγύρεις ἐφοίτων, οὐκ 
ἐν τῷ Καπιτωλίῳ τῇ τοῦ Διὸς ἑορτῇ εἱστιάϑησαν, 
οὐκ ἐπὶ τὰς ἀνοχὰς τὰς Λατίνας, δεύτερον τύτε ὑπό 
τινος οὐκ ὀρϑῶς πραχϑέντος ποιουμένας. ἐς τὸ ᾽41- 
βανὸν ἀφίκοντο, ἀλλ᾽ ὥσπερ δεδουλωμένοι, καὶ μήτ᾽ 
ἀρχὰς ἐλέσϑαι μήτ᾽ ἄλλο τι πολιτικὸν πρᾶξαι ἐξου- 
σίαν ἔχοντες. τὸ λοιπὸν τοῦ ἕτους διήγαγον. καὶ 
μετὰ τοῦτο ὅ τε Πομπήιος καὶ ὁ Κράσσος ὕπατοι ἐκ 
μεσοβασιλείας ἀπεδείχϑησαν, οὔτ᾽ ἄλλου τινὸς τῶν 
προεπηγγελκότων ἀπαντήσαντος. καὶ Δουκίου Ζίομει- 
τίου, ὃς μέχρι τῆς τελευταίας ἡμέρας ἐσπουδάρχησεν, 
ὁρμήσαντος μὲν πρὸς τὴν ἐκκλησίαν οἴκοϑεν ὑπὸ 
νύκτα, ἐπεὶ δ᾽ ὁ παῖς ὁ τὸν λύχνον οἵ προφέρων 
ἐσφάγη, δείσαντος καὶ μηκέτι περαιτέρω προχωρή- 
σαντος. οὔτ᾽ οὖν ἀντιστάντος τινὸς τὴν ἀ ἀρχήν. καὶ 
προσέτι τοῦ Πουπλίου τοῦ Κράσσου, ὃς υἱός τε τοῦ 

Μάρκου ἦν καὶ τότε τῷ Καίσαρι ὑπεστρατήχγει, στρα- 
τιώτας ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο ἐς τὴν Ῥώμην ἀγαγόντος, οὐ 

χαλεπῶς ἡἠρέϑησαν. 
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παραλαβόντες δ᾽ οὕτω τὴν ἡγεμονίαν τὰς λοιπὰς 32 
ἀρχὰς τοῖς ἐπιτηδείως σφίσιν ἔχουσι δοϑῆναι ἐποέη- 
σαν, τὸν Κάτωνα τὸν Μάρκον κωλύσαντες στρατη- 
γὸν ἀποδειχϑῆναι᾽ ὑπώπτευόν τὲ γὼρ αὐτὸν οὐκ 
ἀνέξεσθαι τὰ γιγνόμενα, καὶ οὐκ ἠϑέλησαν ἰσχὺν 
αὐτῷ ἔννομον πρὸς τὰς ἀντιλογίας προσϑεῖναι. καὶ 2 
ἡ μὲν τῶν στρατηγῶν κατάστασις, ὁ γὰρ Κάτων οὐ- 
δὲν βίαιον πρᾶξαι ἠξίωσεν, εἰρηναία ἐγένετο. περὶ 
ὃὲ τοὺς ἀγορανόμους τοὺς κουρουλίους σφαγαὶ συνέ- 

᾿ς βησαν,. ὥστε καὶ τὸν Πομπήιον πολλοῦ αἵματος ἀνα- 
πλησϑῆναι. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐκείνους μέν. τούς τε ἄλ- 3 
λους τοὺς ὑπὸ τοῦ δήμου αἱρουμένους. πρὸς τρόπου 
σφίσιν, αὐτοὶ γὰρ τὰς ἀρχαιρεσίας ἐποίουν, ἀπέδει- 
ἕαν, τοὺς τε ἀγορανόμους τοὺς ἑτέρους καὶ τῶν δη- 
μάρχων τοὺς πλείους προσηταιρίσαντο᾽ δύο δὲ δή- 
μαρχοι, Γάιός τε᾿ 4τήιος Καπίτων καὶ Πούπλιος ᾿4κύ- 
λιος Γάλλος. οὐχ ὡμολόγησαν αὐτοῖς. 

ὡς οὖν αἱ ἀρχαὶ κατέστησαν, εἴχοντο ὧν ἐφέεντο. 38 
καὶ αὐτοὶ μὲν οὐδένα οὔτε ἐν τῇ βουλῇ οὔτε ἐν τῷ 
δήμῳ λόγον ὑπὲρ αὐτῶν ἐποιήσαντο, ἀλλὰ καὶ πάνυ 
ἐπλάττοντο μηδενός σφων προσδεῖσθαι ΓΑάιος δὲ δὴ 
Τρεβώνιος δημαρχῶν ἔγραψε τῷ μὲν τήν τε Συρίαν 
καὶ τὰ πλησιόχωρα αὐτῆς, τῷ δὲ τὰς Ἰβηρίας. καὶ 
γάρ τι καὶ ἔναγχος ἐκεκίνηντο, ἄρχειν ἐπὶ πέντε ἔτη 
δοϑῆναι, στρατιώταις τε ὕσοις ἂν ἐθελήσωσι καὶ τῶν 

πολιτῶν καὶ τῶν συμμάχων χρωμένοις, καὶ πόλεμον 
καὶ εἰρήνην πρὸς οὖς ἂν βουληϑῶσι ποιουμένοις. 
χαλεπῶς οὖν ἐπὶ τούτῳ πολλῶν, καὶ μάλιστα τῶν τοῦ 3 
Καίσαρος φίλων, ἐχόντων. ὅτι ἤμελλον ἐκεῖνοι. τυ- 
χόντες ὧν διῳκοῦντο, τὸν Καίσαρα μηκέτ᾽ ἐπὶ πολὺ 
τὴν ἀρχὴν ξξοντα κατείρξειν, καὶ παρασκευαξομένων 
διὰ τοῦτο ἀντειπεῖν τινῶν τοῖς γεγραμμένοις, φοβη- 
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ϑέντες οὗ ὕπατοι μὴ διαμάρτωσιν ὧν ἔπραττον, προσε- 
ποιήσαντο αὐτοὺς ὥστε τὴν ἡγεμονίαν καὶ ἐκεένῳ 
τρία ἔτη πλείω. ὥς γε τἀληϑὲς εὑρίσκεται, μηκῦναι. 
οὐ μέντοι καὶ ΓΈ τὸν δῆμόν τι ὑπὲρ αὐτοῦ πρότερον 
ἐσήνεγκαν πρὶν τὰ σφέτερα βεβαιώσασϑαι. οἵ τε γὰρ 
τοῦ Καίσαρος ἐπιτήδειοι προκαταληφϑέντες οὕτως 
ἡσύχασαν, καὶ τῶν ἄλλων τὸ μὲν πολὺ δουλωϑὲν 
ὑπὸ τοῦ φόβου ἡσυχίαν ἤγαγον. ἀγαπῶντες εἰ καὶ 
ὡς περισωθϑεῖεν, ὃ δὲ δὴ Κάτων καὶ ὃ Φαουώνιος 
ἠναντιοῦντο μὲν πᾶσι τοῖς πρασσομένοις ὑπ᾽ αὐτῶν, 
συνεργοὺς ἄλλους τέ τινας καὶ τοὺς δύο δημάρχους 
ἔχοντες, ἅτε δὲ ὀλίγοι πρὸς πολλοὺς ἀγωνιξόμενοι 
μάτην ἐπαρρησιάξοντο. καὶ ὁ μὲν Φαουώνιος μίαν 
ὥραν μόνην παρὰ τοῦ Τρεβωνίου πρὸς τὴν ἀντιλο- 
γίαν λαβών, κατέτριψεν αὐτὴν ὑπὲρ αὐτῆς τῆς τοῦ 
καιροῦ στενοχωρίας εἰκῇ βοῶν᾽ ὁ δὲ δὴ Κάτων ἔτυχε 
μὲν ἐν δύο ὥραις δημηγορῆσαι. τραπόμενος δὲ πρὸς 
κατηγορίαν τῶν τὲ ἐν χερσὶ καὶ τῆς ὅλης καταστά- 
σεως. ὥσπερ εἰώϑει, κατανάλωσε τὸν καιρὸν πρὶν καὶ 
ὁτιοῦν τῶν ἐπειγόντων εἰπεῖν, οὐχ ὅτι οὐκ ἐνεδέχετό 
τι καὶ περὶ ἐκείνων λεχϑῆναι, ἀλλ᾽ ἵν᾽ ἔτι τι δημη- 
γορῆσαι δοκῶν ἔχειν ὑπό τὲ τοῦ Τρεβωνίου σιγασϑῇ 
καὶ αὐτῷ καὶ τοῦτ᾽ αὐτὸ ἐγκαλῇ, ἐπεὶ εὖ γε ἠπί- 
στατο ὅτι οὐδ᾽ εἰ πάσῃ τῇ ἡμέρα ἐκέχρητο, πεῖσαί τι 
ὧν ἐβούλετο ψηφέσασϑαί σφας ἐδύνατο. οὐκοῦν οὔτε 
παραχρήμα σιωπῆσαι κελευσϑεὶς ἐπαύσατο, ἀλλὰ καὶ 
ἐξωσϑεὶς καὶ ἑλκυσϑεὶς ἐκ τοῦ συλλόγου ἐπανῆλϑε, 
καὶ τὸ τελευταῖον καὶ ἐς τὸ οἴκημα ἐσαχϑήῆναι προσ- 
ταχϑεὶς οὐκ ἐμετρίασε. 

καὶ ἐκείνη μὲν ἡ ἡμέρα οὕτω κατετρίβη ὥστε 
"τ εἰπεῖν ἀρχὴν μηδὲν τοὺς δημάρχους δυνηϑης- 

ἐν γάρ τοι ταῖς συνόδοις ταῖς τοῦ δήμου, ἐν 
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αἷς γε καὶ ἐβουλεύοντο, πάσαις τοῖς ἰδιώταις πρὸ 
τῶν τὰς ἀρχὰς ἐχόντων ὁ λόγος ἐδίδοτο, τοῦ μηδένα 
αὐτῶν, ὡς ἔοικε, τῇ τοῦ κρείττονος γνώμῃ προκατα- 
λαμβανόμενον ὑποστέλλεσϑαί τι ὧν φρονοίη, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ πάσης παρρησίας τὰ δοκοῦντα αὐτῷ λέγειν. φο- 
βηϑεὶς οὖν ὁ Γάλλος μή τις αὐτὸν ἐκ τῆς ἀγορᾶς τῇ 
ὑστεραίᾳ ἐξείρξῃ ἡ καὶ δεινότερόν τι ἐργάσηται, ἔς 
τε τὸ συνέδριον ἀφ᾽ ἑσπέρας ἐσῆλθε καὶ ἐν αὐτῷ 
ἐνυχτέρευσε, τῆς τε ἀσφαλείας ἕνεκα τῆς παρὰ τοῦ 
χωρίου, καὶ ὅπως ἐκεῖϑεν ἅμα ἕῳ πρὸς τὸ πλῆϑος 
ἐξέλϑη. καὶ τοῦτον μὲν ὁ Τρεβώνιος μάτην ἐνταῦϑα 
καὶ τὴν νύχτα καὶ τῆς ἡμέρας τὸ πλεῖον ἐνδιατρῖψαι 
ἐποίησε, πάσας τὰς ϑύρας τοῦ βουλευτηρίου κλεί- 
σας᾿ τὸν δὲ ᾿Ατήιον τόν τε Κάτωνα καὶ τὸν Φαουώ- 
νιον καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς μετ᾽ αὐτῶν ὄντας ἕτεροι, 
προκαταλαβόντες τῆς νυχτὸς τὸ τοῦ συλλόγου χω- 
ρέον. ἐξεῖργον. καὶ ἐπειδὴ ὁ μὲν Φαουώνιος καὶ ὁ 
Νίννιος διαλαϑόντες πως ἔνδον ἐγένοντο, ὁ δὲ δὴ 

Κάτων καὶ δ᾽ ἀτήιος ἐπαναβάντες τισὶ τῶν περιεστη- 
κότων καὶ μετεωρισϑέντες ὑπ᾽ αὐτῶν διοσημίαν. ὡς 
καὶ διαλύσοντές σφας. ἐφήμιξον. τούτους μὲν ἕκα- 
τέρους οἷ ὑπηρέται τῶν δημάρχων ἐξήλασαν, τοὺς δ᾽ 
ἄλλους τοὺς σὺν αὐτοῖς ὄντας κατετραυμάτισαν. καί 

τινας καὶ ἀπέκτειναν. κυρωϑέντος δὲ οὕτω τοῦ νό- 
μου. καὶ τοῦ πλήϑους ἀπαλλαττομένου ἤδη ἐκ τοῦ 
συλλόγου. παραλαβὼν ὁ ̓ Ατήιος τὸν Γάλλον αἵματος 
ἀνάπλεων, ἐκβιαξόμενος γὰρ ἐκ τοῦ συνεδρίου ἐπλήγη, 
παρήγαγέ τε ἐς τοὺς ἔτι παρόντας. καὶ ἐπιδείξας αὖ- 
τόν, καὶ ἐπειπὼν ὅσα εἰκὸς ἦν, δεινῶς σφας ἐξετά- 
ραξεν. αἰσϑόμενοι οὖν τοῦϑ᾽ οἵ ὕπατοι ἡλϑόν τε διὰ 
ταχέων, ἐγγύϑεν γάρ ποϑὲεν τοῖς πραττομένοις ἐφή- 
δρευον., καὶ καταφοβήσαντες αὐτούς, ἅτε καὶ χεῖρα 
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οὐκ ὀλίγην ἔχοντες. εὐϑύς τε ἐκκλησίαν συνήγαγον 
καὶ τὰ κατὰ τὸν Καίσαρα ἐπεψήφισαν, ἀντειπεῖν μὲν 
καὶ πρὸς ἐκεῖνα τῶν αὐτῶν πειραϑέντων, οὐ μέντοι 
καὶ δυνηϑέντων τι πράξαι. 

ταῦτά τε οὖν κυρωϑῆναι ἐποίησαν, καὶ μετὰ 
τοῦτο πικρότερα ἐπιτίμια τοῖς δεκάξουσέ τινάς ἐπέ- 
ταξαν; ἕσπερ τι αὐτοὶ ἔλαττον. ὅτι οὐ χρήμασιν, 
ἀλλὰ βίᾳ τὴν ἀρχὴν εἰλήφεσαν, ἁμαρτόντες. ἐπεχεί- 
ρησαν μὲν γὰρ καὶ τὰ ἀναλώματα τὰ κατὰ τὴν δίαι- 
ταν ἐπὶ μακρότατον προηγμένα συστεῖλαι, “καίπερ ἐς 
πᾶν αὐτοὶ καὶ τρυφῆς καὶ ἁβρότητος προκεχωρηκό- 
τες. ἐκωλύϑησαν δὲ ὑπ᾽ αὐτοῦ τούτου διανομοϑετῆ- 
σαι. ὁ γὰρ Ὁρτήσιος φιλαναλωτὴς ἐν τοῖς μάλιστα 
ὧν ἔπεισεν αὐτούς, τὸ τε μέγεθος τῆς πόλεως 
ἐπεξιὼν καὶ ἐπί τε τῇ οἴκοι πολυτελείᾳ καὶ ἐπὶ τῇ 
ἐς τοὺς ἄλλους μεγαλοφροσύνῃ ἐπαινῶν, καταβα- 
λεῖν τὴν γνώμην. ἅτε καὶ συναγωνιστῇ τῶν λύγων 
τῷ βίῳ σφῶν χρώμενος. τήν τε γὰρ ἐναντίωσιν αἰ- 
δεσϑέντες, καὶ προσέτι καὶ κατοκνήσαντες φϑόνῳ 
τινὶ τοὺς ἄλλους, ὧν αὐτοὶ ἐποίουν. δοκεῖν ἀπείρ- 

γειν, ἕχόντες ἀφῆκαν τὴν ἐσήγησιν. 
κἂν ταῖς αὐταῖς ἡμέραις ὁ Πομπήιος τὸ ϑέατρον, 

ᾧ καὶ νῦν λαμπρυνόμεϑα, καϑιέρωσε, καὶ ἔν τε 
ἐκείνῳ ϑέαν καὶ μουσικῆς καὶ ἀγῶνος γυμνικοῦ κἀν 
τῷ ἱπποδρόμῳ καὶ ἵππων ἅμιλλαν καὶ ϑηρίων πολ- 
λῶν καὶ παντοδαπῶν σφαγὰς ἐποίησε. λέοντές τὲ 

γὰρ πεντακόσιοι ἐν πέντε ἡμέραις ἀναλώϑησαν. καὶ 
ἐλέφαντες ὀκτωκαίδεκα πρὸς ὁπλίτας ἐμαχέσαντο. καὶ 
αὐτῶν οἱ μὲν παραχρῆμα ἀπέϑανον, οἱ δὲ οὐ πολλῷ 
ὕστερον᾽ ἠλεήϑησαν γάρ τινὲς ὑπὸ τοῦ δήμου παρὰ 
τὴν τοῦ Πομπηίου γνώμην, ἐπειδὴ τραυματισϑέντες 
τῆς μάχης ἐπαύσαντο, καὶ περιιόντες τάς τὲ προβο- 
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σκίδας ἐς τὸν οὐρανὸν ἀνέτεινον καὶ ὠλοφύροντο οὔ- 
τῶς ὥστε καὶ λόγον παρασχεῖν ὅτι οὐκ ἄλλως ἐκ συν- 

τυχίας αὐτὸ ἐποίησαν, ἀλλὰ τούς τε ὅρκους οἷς πι- 
στεύσαντες ἐκ τῆς Μιβύης ἐπεπεραίωντο ἐπιβοώμενοι 
καὶ τὸ δαιμόνιον πρὸς τιμωρίαν σφῶν ἐπικαλούμε- 
νοι. λέγεται γὰρ ὅτι οὐ πρότερον τῶν νεῶν ἐπέβη- 
σαν πρὶν πίστιν παρὰ τῶν ἀγόντων σφᾶς ἔνορκον 
λαβεῖν, ἡ μὴν μηδὲν κακὸν πείσεσϑαι, καὶ τοῦτο 
μὲν εἴτ᾽ ὄντως οὕτως εἴτε καὶ ἄλλως πῶς ἔχει. οὐκ 

οἶδα᾽ ἤδη γάρ τινες καὶ ἐκεῖνο εἶπον ὅτι πρὸς τῷ ι 

τῆς φωνῆς τῆς πατριώτιδος αὐτοὺς ἐπαΐειν καὶ τῶν" 
ἐν τῷ οὐρανῷ γιγνομένων συνιᾶσιν, ὥστε καὶ ἐν ταῖς 
νουμηνίαις, πρὶν ἐς ὄψιν τοῖς ἀνθρώποις τὴν σελή- 
νην ἐλθεῖν, πρός τε ὕδωρ ἀείνων ἀφικνεῖσθαι κἀν- 
ταῦϑα καϑαρμὸν τινά σφῶν ποιεῖσϑαι. ἤκουσα μὲν 
δὴ ταῦτα. ἤκουσα δὲ καὶ ἐκεῖνο ὅτι τὸ ϑέατρον 
τοῦτο οὐχ ὁ Πομπήιος ἐποίησεν, ἀλλὰ καὶ 4Δημήτριός 
τις ἀπελεύϑερος αὐτοῦ, ἐκ τῶν χρημάτων ὧν συστρα- 
τευόμενός οὗ ἐπεπόριστο. ὅϑενπερ καὶ τὴν ἐπωνυ- 
μέαν. τοῦ ἔργον δικαιότατα αὐτῷ ἀνέϑηκεν, ἵνα μήτε 
κακῶς ἀκούῃ ὅτι ἐξελεύϑερος αὐτοῦ ἠργυρολόγησεν 
ὥστε καὶ ἐς τηλικοῦτον ἀνάλωμα ἐξικέσϑαι. 

οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐν μὲν τούτοις οὐ σμικρὰ τῷ δήμῳ 
ὁ Πομπήιος ἐχαρίσατο. τοὺς δὲ δὴ καταλόγους μετὰ 
τοῦ Κράσσου πρὸς τὰ ἐψηφισμένα σφίσι ποιούμενος 
πλεῖστον αὐτοὺς ἐλύπησε. καὶ τότε δὴ οἵ πολλοὶ με- 
τεμέλοντο καὶ τόν τε Κάτωνα καὶ τοὺς ἄλλους ἐπή- 
νουν., ὥστε καὶ ἐκείνους διά τε τοῦτο, καὶ ὅτι δίκη 
τις λόγῳ μὲν τοῖς ὑποστρατήγοις σφῶν, ἔργῳ δὲ αὐ- 
τοῖς πρὸς τὰ γιγνόμενα παρὰ δημάρχων τινῶν ἐπ- 
ἤχϑη. βίαιον μὲν μηδὲν τολμῆσαι, τὴν δὲ ἐσθῆτα 
ὡς ἐπὶ συμφορᾷ μετὰ τῶν ἐκ τῆς βουλῆς στασιωτῶν 
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ἀλλάξασϑαι. καὶ ταύτην μὲν εὐθὺς μεταγνόντες καὶ 
μηδὲ προφάσεώς τινος ἐπιλαβόμενοι μετεσχευάσαντο" 
τῶν δὲ δημάρχων τούς τε καταλόγους διαλῦσαι καὶ 
τὰς στρατείας αὐτῶν ἀναψηφίσαι ἐπιχειρούντων ὁ 
μὲν Πομπήιος οὐκ ἠγανάκτει, τούς τε γὰρ ὑπάρχους 
παραχρῆμα ἐξεπεπόμφει. καὶ αὐτὸς κατὰ χώραν. ὡς 
καὶ κωλυόμενος ἐξελθεῖν, ἄλλως διὰ τὴν ἐπιμέλειαν 
τοῦ σίτου παρεῖναι ὀφείλων. ἡδέως ἔμενεν, ἵνα τάς 
τ᾽ Ἰβηρίας ἅμα δι᾽ ἐκείνων κατάσχῃ καὶ τὰ ἐν τῇ 
Ῥώμῃ τῇ τε ἄλλῃ Ἰταλίᾳ δι᾿ ἑαυτοῦ ποιήσηται. ὁ δὲ 

: δὴ Κράσσος, ἐπειδὴ μηδέτερον αὐτῷ τούτων ὑπὴρ- 

Φ9 

.: 

40 

χεν, ἐπὶ τὴν ἐκ τῶν ὅπλων ἰσχὺν ἐτράπετο. οἵ οὖν 
δήμαρχοι ἰδόντες ὅτι ἡ παρρησία αὐτῶν ἄοπλος οὖσα 
ἀσϑενὴς πρὸς τὸ κωλύσαί τι πραχϑῆναι ἦν, ἄλλως 
μὲν ἐσιώπων, ἐπεφήμιξον δὲ αὐτῷ πολλὰ καὶ ἄτοπα, 
ὥσπερ οὐ καὶ τῷ δημοσίῳ δι᾽ ἐκείνου καταρώμενοι, 
καὶ τοῦτο μὲν ἐν τῷ Καπιτωλίῳ τὰς εὐχὰς αὐτοῦ τὰς 
νομιξομένας ἐπὶ τῇ στρατείᾳ ποιουμένου καὶ διοση- 
μίας τινὰς καὶ τέρατα διεϑρόουν., τοῦτο δὲ ἐξορμω- 
μένῳ οἵ πολλὰ καὶ δεινὰ ἐπηράσαντο. ἐπεχείρησε 
μὲν γὰρ ὁ ̓ Ἵτήιος καὶ ἐς τὸ δεσμωτήριον αὐτὸν ἐμ- 
βαλεῖν" ἀντιστάντων δὲ ἑτέρων δημάρχων μάχη τε 
αὐτῶν καὶ διατριβὴ ἐγένετο, κἀν τούτῳ ὁ Κράσσος 
ἔξω τοῦ πωμηρίου ἐξῆλϑε. 

καὶ ὁ μέν, εἴτε ἐκ συντυχίας εἴτε καὶ ἐκ τῶν 
ἀρῶν αὐτῶν, οὐκ ἐς μακρὰν ἐσφάλη. ὁ δὲ δὴ Καῖ- 
σαρ ἐν τῇ τοῦ Μαρκελλίνου τῇ τε Φιλίππου ὑπατείᾳ 
ἐπὶ Οὐενετοὺς ἐστράτευσεν. οἰκοῦσι δὲ πρὸς τῷ 
ὠκεανῷ. καὶ στρατιώτας τινὰς Ῥωμαίους πεμφϑέν- 
τας ἐπὶ σῖτον συνέλαβον, καὶ μετὰ τοῦτο τοὺς πρέσ- 
βεις τοὺς ὑπὲρ ἐκείνων ἐλθόντας κατέσχον, ὅπως 
ἀντ᾽ αὐτῶν τοὺς ὁμήρους σφῶν ἀπολάβωσιν. ὁ οὖν 
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Καῖσαρ τούτους μὲν οὐκ ἀπέδωκε. διαπέμψας δὲ ἀἄλ- 
λους ἄλλῃ, τοὺς μὲν τὰ τῶν συναφεστηκότων αὐτοῖς 
πορϑεῖν, ἵνα μὴ συμβοηϑήσωσιν ἀλλήλοις, τοὺς δὲ 
καὶ τὰ τῶν ἐνσπόνδων , μὴ καὶ αὐτοί τι παρακινή- 
σωσι, φρουρεῖν, αὐτὸς ἐπὶ τοὺς Οὐενετοὺς ἤλασε, 
καὶ πλοῖα ἐν τῇ μεσογείᾳ. ἃ ἤκουεν ἐπιτήδεια πρὸς 
τὴν τοῦ ὠκεανοῦ παλίρροιαν εἶναι, κατασκευάσας 
διά τε τοῦ Μίγρου ποταμοῦ κατεκόμισε, καὶ πᾶσαν 
ὀλίγου τὴν ὡραίαν μάτην ἀνάλωσεν. αἵ τε γὰρ πό- 
λεις ἐπ᾿ ἐρυμνῶν χωρίων ἱδρυμέναι ἀπρόσιτοι ἦσαν, 
καὶ ὁ ὠκεανὸς πάσας ὡς εἰπεῖν αὐτὰς περικλύξων 
ἄπορον μὲν τῷ πεζῷ, ἄπορον δὲ καὶ τῷ ναυτικῷ τὴν 
προσβολήν, καὶ πλημύρων καὶ ἀναρρέων, ἔν τε τῇ 
ἀμπώτιδι καὶ ἐν τῇ ῥαχίᾳ. ἐποίξι; ὥστε ἐν παντὶ τὸν 
Καίσαρα γενέσϑαι, μέχρις οὗ Δέκιμος Βροῦτος τα- 
χείαις οἵ ναυσὶν ἐκ τῆς ἔνδοϑεν ϑαλάσσης ἤἠλϑεν. 
αὐτὸς μὲν γὰρ ὡς οὐδὲ ἐκείναις τι πράξων γνώμην 
εἶχεν, οἵ δὲ δὴ βάρβαροι καταφρονήσαντες τῆς τὲ 
σμικρότητος καὶ τῆς ἀσϑενείας τῶν σχαφῶν ἡττήϑη- 
σαν. ταῦτα μὲν γὰρ πρὸς τὸ κουφότερον ὑπὲρ τοῦ 
ταχυναυτεῖν ἐς τὸν τῆς παρ᾽ ἡμῖν ναυτιλίας τρόπον 
ἐσκεύαστο, τὰ δὲ δὴ τῶν βαρβάρων, ἅτε ἐν τῇ συνε- 
χείᾳ τῆς τοῦ ὠκεανοῦ παλιρροίας ἐπί τε τοῦ ξηροῦ 
πολλάκις ἴστασϑαι καὶ πρὸς τὴν ἄνω τε καὶ κάτω 

3 - »" - αὐτοῦ διαρροὴν ἀντικαρτερεῖν ὀφείλοντα, πλεῖστόν 
σφων καὶ τῷ μεγέϑει καὶ τῇ παχύτητι προεῖχε. δι᾽ 
οὖν ταῦϑ᾽ οἵ βάρβαροι, οἷα μήπω πρότερον τοιούτου 
ναυτικοῦ πεπειραμένοι, πρὸς τε τὴν ὄψιν τὼν νεῶν 
καὶ τὸ ἔργον αὐτῶν ἐν οὐδενὶ λόγῳ ἐποιήσαντο, καὶ 
εὐϑὺς ναυλοχούσαις σφίσιν ἐπανήχϑησαν ὡς καὶ δι᾽ 
ἐλαχίστου τοῖς κοντοῖς αὐτὰς καταποντώσοντες. ἐφέ- 
θοντὸ δὲ ἀνέμῳ καὶ πολλῷ καὶ σφοδρῷ καὶ γὰρ 
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ἱστία δερμάτινα εἶχον, ὥστε πᾶσαν τὴν τοῦ πνευμα- 
τος ἰσχὺν ἀπλήστως ἐσδέχεσϑαι. ὁ οὖν Βροῦτος, τέως 
μὲν ἐκεῖνο ἐπέσπερχεν, οὐδ᾽ ἀνταναχϑῆναι αὐτοῖς 
διά τε τὸ πλῆϑος καὶ διὰ τὸ μέγεϑος τῶν νεῶν τήν 
τε ἐκ τοῦ πνεύματος φορὰν καὶ τὴν ἐπιβολήν σφων 
ἐτόλμησεν, ἀλλὰ παρεσκευάξετο ὡς καὶ πρὸς τῇ γῇ 
τὰς προσβολὰς αὐτῶν ἀμυνούμενος καὶ τὰ σκάφη 
παντελῶς ἐκλείψων. ἐπεὶ δ᾽ ὅ τε ἄνεμος ἐξαπιναίως 
ἔπεσε καὶ τὸ κῦμα ἐστορέσϑη., τά τε πλοῖα οὐκέϑ᾽ 
ὁμοίως ὑπὸ τῶν κωπῶν ἐκινεῖτο, ἀλλ᾽ ἅτε καὶ κατα- 
βαρὴ ὄντα κατὰ χώραν τρύπον τινὰ εἵστήκει, τότε δὴ 
ϑαρσήσας ἀντανήχϑη, καὶ προσπεσὼν αὐτοῖς πολλά 
σφας καὶ δεινὰ ἀδεῶς καὶ περιπλέων καὶ διαπλέων, 
καὶ τοτὲ μὲν ἐμβάλλων τινί, τοτὲ δὲ ἀνακρυυόύμενος 
ὅπῃ τε καὶ ἐφ᾽ ὅσον ἤθελεν, εἰργάσατο, πολλαῖς τε 
πρὸς μίαν καὶ ἑτέρωϑι ἴσαις πρὸς ἴσας, ἔστι δ᾽ ἡ 
καὶ ἐλάσσοσι πρὸς πλείονας ἀσφαλῶς προσφερόμε- 

νος. ὅπου μὲν γὰρ κρείττων αὐτῶν ἦν, ταύτῃ προσ- 
ηρτᾶτό σφισι. καὶ τὰς μὲν κατέδυεν ἀναρρηγνύς,, ἐς 
δὲ τὰς πολλαχύϑεν μετεχβαίνων ἔς τε χεῖρας τοῖς 
ἐπιβάταις ἤει καὶ πολλοὺς ἐφόνευεν᾽ εἰ δὲ καὶ καϑ'᾽ 
ὁτιοῦν ἐλαττοῖτο, δᾷστα ἀνεχώρει, ὥστε ἐπ᾽ αὐτῷ 
τὴν πλεονεξίαν ἀεὶ εἶναι. οἵ γὰρ βάρβαροι μήτε το- 
ξείᾳ χρώμενοι, μήτε λέϑους, ὡς οὐδὲν αὐτῶν δεη" 
σόμενοι, προπαρασκευάσαντες, εἰ μέν τίς σφισιν 
ὁμόσε ἐχώρησε, τρόπον τινὰ ἀπεμάχοντο, τοὺς δ᾽ 
ὀλίγον σφῶν ἀφεστηκότας οὐκ εἶχον ὅ,τι ποιήσωσιν. 
αὐτοί τε οὖν ἐτιτρώσκοντο καὶ ἀπέϑνησκον καὶ οἵ 
μηδὲ ἀμύνασϑαί τινα δυνάμενοι. καὶ τὰ σκάφη τὰ 
μὲν ἀ ἀνερρήγνυτο ἐμβαλλόμενα, τὰ δὲ κατεπίμπρατο 
ὑφαπτόμενα᾽ ἄλλα ἀναδεόμενα ὥσπερ κενὰ ἀνδρῶν 

8 εἵλκετο. ὁρώντες δὲ ταῦϑ᾽ οἱ λοιποὶ ἐπιβάται οἵ μὲν 
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ἀπεκτίννυσαν σφας, μὴ καὶ ξῶντες ἁλώσιν, οἱ δὲ ἐς 
τὴν ϑάλασσαν ἐξεπήδων, ὡς καὶ δι᾽ ἐκείνης ἤτοι τῶν 
πολεμίων νεῶν ἐπιβησόμενοι ἢ πάντως γε οὐχ ὑπὸ 
τῶν Ρωμαίων ἀπολούμενοι. προϑυμίᾳ μὲν γὰρ καὶ 
τόλμῃ οὐδὲν αὐτῶν διέφερον, τῷ δὲ δὴ σταδίῳ τῶν 
σκαφῶν προδιδόμενοι δεινῶς ἤσχαλλον. ὅπως γὰρ 
δὴ μηδ᾽ αὖθίς ποτε πνεῦμά τι ταῖς ναυσὶν ἐπιγενό- 
μενον κινήσειεν αὐτάς, δορυδρέπανα πόρρωϑέν σφι- 
σιν οἵ Ρωμαῖοι ἐπέφερον. καὶ τά τε σχοινία αὐτῶν 
διέτεμνον καὶ τὰ ἱστία διέσχιξον. πεξομαχεῖν δὲ τρό- 
πον τινὰ ἐν πλοίοις πρὸς ναυμαχοῦντας ἀναγκαζόμε- 
νοι πάμπολλοι μὲν αὐτοῦ ταύτῃ ἐφϑάρησαν, πάντες 
ὃὲ οἵ περιλιπεῖς ἑάλωσαν᾽ καὶ αὐτῶν τοὺς λογιμω- 
τάτους ὁ Καῖσαρ ἀποσφάξας τοὺς ἄλλους ἐπώλησε. 

καὶ μετὰ τοῦτο ἐπί τε Μορίνους καὶ ἐπὶ Μενα- 
πίους ὁμόρους σφίσιν ὄντας ἐστράτευσε, προσκατα- 
πλήξειν τε αὐτοὺς ἐκ τῶν προκατειργασμένων καὶ 
ῥαδίως αἱρήσειν ἐλπίσας. οὐ μέντοι καὶ ἐχειρώσατό 
τινας᾽ οὔτε γὰρ πόλεις ἔχοντες. ἀλλ᾽ ἐν καλύβαις 
διαιτώμενοι. καὶ τὰ τιμιώτατα ἐς τὰ λασιώτατα τῶν 
ὀρῶν ἀνασκευασάμενοι, πολὺ πλεέω τοὺς προσμίξαν- 
τάς σφισι τῶν Ῥωμαίων ἐκάκωσαν ἢ αὐτοὶ ἔπαθον. 
ἐπεχείρησε μὲν γὰρ ὁ Καῖσαρ καὶ ἐς αὐτὰ τὰ ὄρη τὴν 
ὕλην τέμνων προχωρήσαι, ἀπειπὼν δὲ διά τε τὸ μέγε- 
ϑος αὐτῶν καὶ διὰ τὸ πρὸς χειμῶνα εἶναι ἀπανέστη. 

3 » - - 3. » 

ἔτε ὃ αὐτοῦ ἐν τῇ Οὐενετίᾳ ὄντος Κύιντος Τι-. 

τούριος Σαβῖνος ὑποστράτηγός τε ἐστάλη ἐπὶ Οὐνέλ- 
λους, ὧν ἡγεῖτο Οὐιριδοῦιξ. καὶ τὰ μὲν πρῶτα καὶ 
πάνυ τὸ πλῆϑος αὐτῶν κατεπλάγη, ὥστ᾽ ἀγαπᾶν ἂν 
τό γε ἔρυμα διασώσηται, ἔπειτα δὲ αἰσϑόμενός σφας 
ϑρασύτερον μὲν ἀπὸ τούτου διακειμένους. οὐ μὴν 
καὶ τῷ ἔργῳ δεινοὺς ὄντας, οἷά που οἷ πολλοὶ τῶν 
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βαρβάρων ἐν ταῖς ἀπειλαῖς πὰν τὸ φοβερὸν διὰ πε- 
νῆς ἐπικομποῦσιν, ἀνεϑάρσησε. καὶ ἐκ μὲν τοῦ προ- 
φανοὺς οὐδ᾽ οὕτως ἐτόλμησέ σφισι συνενεχϑῆναι, 

8 τῷ γὰρ πλήϑει πολὺ κατεέίργετο, πρὸς δὲ δὴ τὸ τά- 
φρευμα τὸ ἑαυτοῦ μετεώρου τοῦ χωρίου ὄντος ὕπη- 
γάγετο αὐτοὺς ἀπερισκέπτως προσβαλεῖν᾽ τῶν γὰρ 
συμμάχων τινὰ ὁμοφωνοῦντά σφισιν ὑπὸ τὴν ἔσπέ- 
ραν ὡς αὐτόμολον πέμψας, ἔπεισεν αὐτοὺς ὅτι ὁ 

4 Καῖσαρ ἐπταικὼς εἴη. καὶ οὕτω πιστεύσαντες ἀπε- 
φισκέπτως ἐχεῖνοι πάνυ γάρ τι διακορεῖς καὶ τῆς 
τροφῆς καὶ τοῦ ποτοῦ ἦσαν. εὐθὺς ἐπὶ τοὺς Ῥω- 
μαίους, μὴ καὶ φϑάσωσί σφας φυγόντες, ὥρμησαν,» 
καὶ ἔδει “γὰρ μηδὲ πυρφόρον τῷ λόγῳ αὐτῶν σωϑη- 
ναι; φρύγανα καὶ ξύλα τὰ μὲν ἀ ἀράμενοι; τὰ δὲ ἐφελ- 

δ κόμενοι ὡς καὶ καταπρήσοντες αὐτούς, πρός τε τὸ 

ὄρϑιον προσέβαλον καὶ σπουδῇ προσανέβαινον, μη- 
δενός σφισιν ἐναντιουμένου" ὁ γὰρ Σαβῖνος οὐκ ἐκι- 
νήϑη πρὶν ἐντὸς τῆς ἐπικρατείας αὐτοῦ τοὺς πλείους 
αὐτῶν γενέσϑαι. τότε δὲ ἐπικατέδραμέ σφισιν ἅἁπαν- 
ταχόϑεν ἅμα ἀπροσδόκητος, καὶ τοὺς πρώτους ἐκ- 

ὃ πλήξας κατήραξε κατὰ τοῦ πρανοῦς ἅπαντας, κἀν- 
ταῦϑα αὐτοὺς ἐν τῇ ἀναστροφῇ περί τε ἀλλήλοις καὶ 
περὶ τοῖς ξύλοις σφαλλομένους κατέκοψεν οὕτως ὥστε 

1 μηδένα αὐτῶν μηδὲ τῶν ἄλλων ἔτ᾽ ἀντᾶραι. ἄπλη- 
στοι γὰρ ἀλογίστως οἱ Γαλάται ἐς πάνϑ᾽ ὁμοίως ὄν- 
τες οὔτε τὸ ϑαρσοῦν σφῶν οὔτε τὸ δεδιὸς μετριάξου- 
σιν, ἀλλ᾽ ἔκ τε τούτου πρὸς δειλέαν ἀνέλπιστον καὶ 
ἐξ ἐκείνου πρὸς θάρσος προπετὲς ἐκπέπτουσιν. 

46 ὑπὸ δὲ δὴ τὰς αὐτὰς ἡμέρας καὶ ὁ Κράσσος ὁ Πού- 
πλιος, τοῦ Κράσσου τοῦ Μάρκου παῖς, τὴν ᾿ἀκυΐτα- 
νίαν ὀλίγου πᾶσαν κατεστρέψατο᾽ Γαλάται γὰρ καὶ αὖ- 
τοὶ ὄντες τῇ τε Κελτικῇ προσοικοῦσι καὶ παρ᾽ αὐτὸ τὸ 
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Πυρηναῖον ἐς τὸν ὠκεανὸν καϑήκουσιν. ἐπ᾽ οὖν τού- 2 
τους ὁ Κράσσος στρατεύσας ̓ Απιάτας τε μάχῃ ἐκρά- 
τησε καὶ πολιορκίᾳ εἷλεν, ὀλίγους μὲν ἐν ὁμολογία 
τινὶ ἐξ ἀπάτης ἀποβαλών, ἰσχυρῶς δέ σφας καὶ περὶ 
αὐτοῦ τούτου ἀμυνάμενος καὶ ἑτέρους τινὰς ἰδὼν 
ἠϑροοισμένους τε καὶ στρατιώτας ἐκ τῆς Ἰβηρίας Σερ- 

τωριξίους ἔχοντας, καὶ μὲτ᾽ αὐτῶν στρατηγικώτερον 
ἢ προπετέστερον τῷ πολέμῳ χρωμένους, ὡς καὶ τῇ 
ἀπορίᾳ τῶν τροφῶν δι᾽ ὀλίγου σφῶν ἐκ τῆς γῆς ἐκχ- 
χωρησόντων, προσεποιήσατό τε αὐτοὺς δεδιέναι. καὶ 
καταφρονηϑεὶς οὐχ ὑπηγάγετο μὲν οὐδ᾽ ὡς ἐς χεῖ- 
ρᾶάς οἱ ἐλθεῖν, ἀδεῶς δ᾽ ἐς ὕστερον ἔχουσί σφισι 
προσέβαλεν ἐξαίφνης ἀνέλπιστος. καὶ ταύτῃ μὲν ἡ 
προσέμιξεν οὐδὲν εἰργάσατο, ἐπεκδρὰμόντες γὰρ οἵ 
βάρβαροι ἰσχυρῶς ἠμύνοντο. ἐνταῦϑα δὲ δὴ τῆς δυ- 
νάμεως αὐτοῖς οὔσης περιέπεμψέ τινας ἐς τὰ ἐπὶ ϑά- 
τερὰ τοῦ στρατοπέδου σφῶν, καὶ τοῦτό τε ἔρημον 
ἀνδρῶν κατέσχε, καὶ τοῖς μαχομένοις δι᾽ αὐτοῦ κατὰ 
νώτου ἐπεγένετο. καὶ οὕτως ἐκεῖνοί τε πάντες ἐφϑά- 
ρῆσαν καὶ οἷ λοιποὶ πλὴν ὀλίγων ἀκονιτὶ ὡμολόγησαν. 

ταῦτα μὲν ἐν τῷ ϑέρει ἐπράχϑη, χειμαξόντων δὲ 
τῶν Ῥωμαίων ἐν τῇ φιλέᾳ Τέγκτηροί τε καὶ Οὐσι- 

πέται. Κελτικὰ γένη, τὸ μέν τι καὶ πρὸς Σουήβων 
ἐχβιασϑέντες., τὸ δὲ καὶ πρὸς τῶν Γαλατῶν ἐπικλη- 
ϑέντες, τόν τε Ῥῆνον διέβησαν καὶ ἐς τὴν τῶν Τρη- 
ουίρων ἐνέβαλον. κἀνταῦϑα τὸν Καίσαρα εὑρόντες 
καὶ φοβηϑέντες ἔπεμψαν πρὸς αὐτὸν σπονδάς τε 
ποιούμενοι καὶ χώραν αἰτοῦντες. ἢ σφίσι γε ἐπιτρα- 
πῆναί τινα ἀξιοῦντες λαβεῖν. ὡς δ᾽ οὐδενὸς ἔτυχον, 
τὸ μὲν πρῶτον ἐθελονταὶ οἴκαδε ἐπανήξειν ὑπέσχοντο 
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καὶ διοκωχὴν ἠτήσαντο᾽ ἔπειτα δὲ ἱππέας αὐτοῦ ὀλί- 3 
γους προσιόντὰς ἰδόντες οἵ ἐν τῇ ἡλικίᾳ σφῶν ὄντες 
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κατεφρόνησάν τε αὐτῶν καὶ μετέγνωσαν, κἀκ τούτου 
ἐπισχόντες τῆς πορείας ἐκείνους τε μὴ προσδεχομέ- 
νους ἐκάκωσαν, καὶ ἐπαρϑέντες ἐπὶ τούτῳ εἴχοντο 
τοῦ πολέμου. καὶ αὐτῶν οἱ πρεσβύτεροι καταγνόν- 
τες πρός τε τὸν Καίσαρα καὶ παρὰ τὴν γνώμην σφῶν 
ἦλθον, καὶ ἐδέοντο αὐτοῦ συγγνῶναί σφισι. τὴν 
αἰτίαν ἐς ὀλίγους τρέποντες. ὁ δὲ τούτους μὲν ὡς 
καὶ ἀπόχρισίν τινα αὐτοῖς οὐκ ἐς μακρὰν δώσων 
κατέσχεν, ὁρμήσας δὲ ἐπὶ τοὺς ἄλλους ἐν ταῖς σκη- 
ναῖς ὄντας ἐπέστη τέ σφισι μεσημβριάξουσι καὶ μη- 
δὲν πολέμιον, ἅτε ἐκείνων παρ᾽ αὐτῷ ὄντων, ὑπο- 
τοπουμένοις. καὶ ἐσπηδήσας ἐς αὐτοὺς χαϊαληδ εἴς 
τῶν πεξῶν. οὐδὲ τὰ ὅπλα ἀνελέσϑαι φϑάσαντας, 
ἀλλὰ καὶ περὶ ταῖς ἁμάξαις ὑπό τε τῶν γυναικῶν καὶ 
ὑπὸ τῶν παίδων ἀναμὶξ ὄντων ταραττομένους, κατε- 
φόνευσε. τούς τε ἱππέας ἀπόντας τότε. ἅτε καὶ πα- 
ραχρῆμα. ὡς ἐπύϑοντο τὸ γεγονός, πρός τε" τὰ οἱ- 
κεῖα ἤϑη ὁρμήσαντας καὶ πρὸς Συγάμβρους ἀποχω- 
ρήσαντας, πέμψας ἐξήτησεν., οὐχ ὅτι καὶ ἐκδοϑήσε- 
σϑαί σφας προσεδόκησεν, οὐ γάρ που οὕτως οἷ πέ- 
ραν τοῦ Ῥήνου τοὺς Ῥωμαίους ἐφοβοῦντο ὥστε καὶ 
τὰ τοιαῦτα αὐτῶν ἀκούειν, ἀλλ᾽ ὅπως ἐπὶ τῇ προ- 
φάσει ταύτῃ καὶ ἐκεῖνον διαβαίη. αὐτός τε γάρ, ὃ 
μηδείς πῶ πρότερον τῶν ὁμοίων οἱ ἐπεποιήκει. δει- 
νῶς πρᾶξαι ἐγλίχετο, καὶ τοὺς Κελτοὺς πόρρωϑεν ἐκ 
τῆς Γαλατίας ἀνείρξειν. ἅτε καὶ ἐς τὴν οἰκείαν αὐὖ- 
τῶν ἐσβαλών, προσεδόκησεν. ὡς οὖν οὔτε οἱ ἱππεῖς 
ἐξεδίδοντο, καὶ οἱ Οὔβιοι ὅμοροί τε τοῖς Συγάμβροις 
οἰκοῦντες καὶ διάφοροι αὐτοῖς ὄντες ἐπεκαλέσαντο 

αὐτόν, διέβη μὲν τὸν ποταμὸν γεφυρώσας. εὑρὼν 
δὲ τούς τε Συγάμβρους ἐς τὰ ἐρυμνὰ ἀνακεκομι- 
σμένους καὶ τοὺς Σουήβους συστρεφομένους ὡς καὶ 
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βοηϑήσοντάς σφισιν ἀνεχώρησεν ἐντὸς ἡμερῶν εἴς- 
κοσιν. 

ὁ δὲ δὴ Ῥῆνος ἀναδίδωσι μὲν ἐκ τῶν Ἄλπεων 
τῶν Κελτικῶν. ὀλίγον ἔξω τῆς Ῥαιτίας, προχωρῶν 
δὲ ἐπὶ δυσμῶν ἐν ἀριστερᾷ μὲν τήν τε Γαλατίαν καὶ 
τοὺς ἐποικούντας αὐτήν, ἐν δεξιᾷ δὲ τοὺς Κελτοὺς 
ἀποτέμνεται. καὶ τελευτῶν ἐς τὸν ὠκεανὸν ἐμβάλλει. 
οὗτος γὰρ ὁ ὅρος, ἀφ᾽ οὗ γε καὶ ἐς τὸ διάφορον τῶν 
ἐπικλήσεων ἀφίκοντο, δεῦρο ἀεὶ νομίξεται, ἐπεὶ τὸ 
γε πάνυ ἀρχαῖον Κελτοὶ ἕχάτεροι οἵ ἐπ᾽ ἀμφότερα 
τοῦ ποταμοῦ οἰκοῦντες ὠνομάξοντο. 

ὁ οὖν Καῖσαρ τόν τε Ῥῆνον πρῶτος τότε Ῥω- 
μαίων διέβη. καὶ ἐς Βρεττανίαν μετὰ ταῦτα, τοῦ τε 
Πομπηίου καὶ τοῦ Κράσσου ὑπατευόντων, ἐπεραιώϑη. 
ἡ δὲ δὴ χώρα αὕτη ἀπέχει μὲν τῆς ἠπείρου τῆς Βελ- 
γικῆς κατὰ Μορίνους σταδίους πεντήκοντα καὶ τε- 

τρακοσίους τὸ συντομώτατον, παρήκει δὲ παρά τὲ 
τὴν λοιπὴν Γαλατίαν καὶ παρὰ τὴν Ἰβηρίαν ὀλίγου 
πᾶσαν. ἐς τὸ πέλαγος ἀνατείνουσα. καὶ τοῖς μὲν 

πάνυ πρώτοις καὶ Ἑλλήνων καὶ Ῥωμαίων οὐδ᾽ ὅτι 
ἔστιν ἐγιγνώσκετο, τοῖς δὲ ἔπειτα ἐς ἀμφισβήτησιν 
εἴτε ἤπειρος εἴτε καὶ νῆσος εἴη ἀφέίκετο᾽ καὶ πολλοῖς 
ἐφ᾽ ἑκάτερον, εἰδόσι μὲν οὐδὲν ἅτε μήτ᾽ αὐτόπταις 
μήτ᾽ αὐτηκόοις τῶν ἐπιχωρίων γενομένοις. τεχμαι- 
ρομένοις δὲ ὡς ἕκαστοι σχολῆς ἡ καὶ φιλολογίας εἶ- 

χον, συγγέγραπται. προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου πρότε- 
ρὖν τὲ ἐπ᾽ ᾿ἀγρικόλου ἀντιστρατήγου καὶ νῦν ἐπὶ 
Σεουήρου αὐτοκράτορος νῆσος οὖσα σαφῶς ἐλή- 
λεγᾷᾶται. 

ἐς ταύτην οὖν τότε ὁ Καῖσαρ, ἐπειδὴ τά τε ἄλλα 
τὰ τῶν Γαλατῶν ἡσύχαξε καὶ τοὺς Μορένους προσε- 
ποιήσατο. ἐπεθύμησε διαβῆναι. καὶ τὸν μὲν διά- 
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πλουν καϑ' ὃ μάλιστα ἐχρὴν μετὰ τῶν πεξῶν ἐποιή- 
σατο, οὐ μέντοι καὶ ἡ ἔδει προσέσχεν᾽ οἵ γὰρ Βρετ- 
Ἑὐνοὶ τὸν ἐπίπλουν αὐτοῦ προπυϑόμενοι τὰς κατάρ- 
σεις ἁπάσας τὰς πρὸς τῆς ἠπείρου οὔσας προκατέλα- 

2 βον. ἄκραν οὖν τινα προέχουσαν περιπλεύσας ἑτέρωσε 
παρεκομίσϑη᾽ κἀνταῦϑα τοὺς προσμίξαντας οἵ ἐς τὰ 

τενάγη ἀποβαίνοντι νικήσας. ἔφϑη τῆς γῆς κρατήσας 
πρὶν τὴν πλείω συμβοήϑειαν ἐλϑεῖν, καὶ μετὰ ταῦτα 

8 καὶ ἐκείνους προσβαλόντας ἀπεώσατο. καὶ ἔπιπτον 

μὲν οὐ πολλοὶ τῶν βαρβάρων. ἁρματηλάται τε γὰρ 
ὄντες καὶ ἱππεῖς ῥαδίως τοὺς ἹΡωμαίους, μηδέπω τοῦ 
ἱππικοῦ αὐτοῖς παρόντος. διέφυγον, ἐκπλαγέντες δὲ 

πρός τε τὰ ἐκ τῆς ἠπείρου περὶ αὐτῶν ἀγγελλόμενα, 
καὶ ὅτι περαιωϑῆναί τε ὅλως ἐτόλμησαν καὶ ἐπιβὴη- 
ναι τῆς χώρας ἠδυνήϑησαν, πέμπουσι πρὸς τὸν Καί- 

σαρα τῶν Μορίνων τινάς. φίλων σφίσιν ὄντων, ἐπι- 
κηρυκευόμενοι. καὶ τότε μὲν ὁμήρους αἰτήσαντι αὐτῷ 

ὅ2 δοῦναι ἠϑέλησαν, πονησάντων δὲ ἐν τούτῳ τῶν Ῥω- 
μαίων ὑπὸ χειμῶνος καὶ τῷ παρόντι ναυτικῷ καὶ τῷ 
ἀφικνουμένῳ καὶ μετέγνωσαν, καὶ ἐκ μὲν τοῦ προ- 
φανοῦς οὐκ ἐπέϑεντο αὐτοῖς, τὸ γὰρ στρατόπεδον 

2 ἰσχυρῶς ἐφυλάσσετο, δεξάμενοι δέ τινας ὡς καὶ ἐς 
φιλίαν τὴν χώραν σφῶν πρὸς κομιδὴν τῶν ἐπιτη- 
δείων πεμφϑέντας., αὐτούς τὲ πλὴν ὀλίγων ἔφϑει- 
ραν, ὁ γὰρ Καῖσαρ διὰ ταχέων τοῖς λοιποῖς ἐπήμυνε, 

καὶ μετὰ τοῦτο καὶ πρὸς αὐτὸ τὸ ἔρυμα αὐτῶν προσέ- 
βαλον. καὶ ἔπραξαν μὲν οὐδέν, ἀλλὰ καὶ κακῶς 
ἀπήλλαξαν" οὐ μέντοι καὶ ἐς ὁμολογίαν ἦλϑον πρὶν 

8 πολλάκις σφαλῆναι. καὶ γὰρ ὁ Καῖσαρ ἄλλως μὲν 
οὐκ εἶχε γνώμην σπείσασϑαι σφίσιν. ἐπεὶ δὲ ὃ τὲ 
χειμὼν προσήει. καὶ οὐχ ἱκανὴν τὴν παροῦσαν δυ- 
ναμιν περιεβέβλητο ὥστε καὶ ἐν αὐτῷ πολεμῆσαι, ἥ 
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τε κομιξομένη ἔσφαλτο, καὶ οἵ Γαλάται πρὸς τὴν 
ἀπουσίαν αὐτοῦ ἐνεωτέρισαν, καὶ ἄκων αὐτοῖς συνηλ- 
λάγη. ὁμήρους καὶ τότε πλείους αἰτήσας μέν. λαβὼν 
δὲ ὀλίγους. 

καὶ ὁ μὲν ἐς τὴν ἤπειρον ἀναπλεύσας τὰ ταρα- 
χϑέντα καϑίστατο, μηδὲν ἐκ τῆς Βρεττανίας μήτε 
ἑαυτῷ μήτε τῇ πόλει προσχτησάμενος πλὴν τοῦ ἐστρα- 
τευκέναι ἐπ᾽ αὐτοὺς δόξαι. τούτῳ γὰρ καὶ αὐτὸς 
ἰσχυρῶς ἐσεμνύνετο καὶ οἵ οἴκοι Ρωμαῖοι ϑαυμαστῶς 
ἐμεγαλύνοντο᾽ ἐμφανὴ τε γὰρ τὰ πρὶν ἄγνωστα καὶ 
ἐπιβατὰ τὰ πρόσϑεν ἀνήκουστα ὁρῶντές σφισι γεγο- 
νότα, τήν τὲ μέλλουσαν ἐξ αὐτῶν ἐλπίδα ὡς καὶ πα- 
ροῦσαν ἔργῳ ἐλάμβανον, καὶ πάνϑ᾽ ὅσα καταπράξειν 
προσεδέχοντο, ὡς καὶ ἔχοντες ἤδη ἡγάλλοντο. 

καὶ οἵ μὲν διὰ ταῦτα ἱερομηνίας ἐπὶ εἴκοσιν ἡμέ- 
ρας ἀγαγεῖν ἐψηφίσαντο, ἐν ᾧ δὲ ἐκεῖνα ἐγίγνετο, 
καὶ ἡ Ἰβηρία ἐκινήϑη. διὸ καὶ τῷ Πομπηΐῳ προσε- 
τάχϑη. ἐπαναστάντες γάρ τινες καὶ Οὐακκαίους προ- 
στησάμενοι μάχῃ μὲν ὑπὸ τοῦ Νέπωτος τοῦ Μετέλλου, 
ἀπαράσκευοι ἔτ᾽ ὄντες. ἡττήϑησαν, πολιορκοῦντι δ᾽ 
αὐτῷ Κλουνίαν ἐπελθόντες ἀμείνους ἐγένοντο. καὶ 
ἐκείνην μὲν περιεποιήσαντο. ἑτέρωϑι δὲ ἐσφάλησαν. 
οὐ μὴν ὥστε καὶ δι᾽ ὀλίγου δουλωϑῆναι. τῷ γὰρ 
πλήϑει πολὺ τῶν ἐναντίων περιῆσαν. ὥστε καὶ τὸν 
Νέπωτα ἀγαπᾶν ἂν τὴν ἡσυχίαν ἀκινδύνως ἄγῃ. 

κατὰ δὲ δὴ τὸν αὐτὸν τοῦτον χρόνον καὶ ὁ Πτο- 
λεμαῖος. καίτοι τῶν Ῥωμαίων τήν τε ἐπικουρίαν ἀπ- 
ἐψηφισμένων καὶ πρὸς τὰς δωροδοκίας τὰς ὑπ᾽ αὖὐ- 
τοῦ γενομένας δεινῶς ἔτι καὶ τότε διακειμένων, κατ- 
ἤχϑη καὶ τὴν βασιλείαν ἐκομίσατο. ἔπραξαν δὲ τοῦτο 
ὃ τὸ Πομπήιος καὶ ὁ Γαβίνιος" τοσοῦτον γὰρ αἵ τε 

δυναστεῖαι καὶ αἷ τῶν χρημάτων περιουσίαι καὶ παρὰ 
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τὰ ψηφίσματα τά τε τοῦ δήμου καὶ τὰ τῆς βουλῆς 
4 ἴσχυσαν, ὥστε ἐπιστείλας μὲν ὁ Πομπήιος τῷ Γαβι- 
νέῳ τῆς Συρίας τότε ἄρχοντι, στρατεύσας δὲ ἐκεῖνος, 
ὁ μὲν τῇ χάριτι, ὁ δὲ τῇ δωροληψίᾳ καὶ ἄκοντος αὖ- 
τὸν τοῦ κοινοῦ κατήγαγον. μηδὲν μήτε ἐκείνου μήτε 

ὁ τῶν τῆς Σιβύλλης χρησμῶν φροντίσαντες. καὶ ἐκρέϑη 
μὲν ὕστερον ἐπὶ τούτῳ ὁ Γαβίνιος, οὐχ ἑάλω ὃξ διά 
τε τὸν Πομπήιον καὶ διὰ τὰ χρήματα᾽ οὕτω γάρ που 
τὰ πράγματα τοῖς τότε Ῥωμαίοις συνεκέχυτο ὥστε 
ἀπὸ πολλῶν ὧν ἐδωροδόκησε σμικρὰ ἄττα τῶν τε ἀρ- 
χύντων τινὲς καὶ τῶν δικαστῶν παρ᾽ αὐτοῦ λαβόν- 
τες οὔτε τοῦ προσήκοντός τι προετίμησαν, καὶ προσέτι 
καὶ τοὺς ἄλλους κακουργεῖν ὑπὲρ χρημάτων ἐξεδέ- 
δαξαν, ὡς καὶ τὴν τιμωρέαν ῥαδίως ἐξωνεῖσϑαι δυ- 

δ ναμένους. τότε μὲν οὖν διὰ ταῦτα ἀφείϑη. αὖϑις δὲ 
ἐπί τε ἑτέροις τισί, καὶ ὅτι πλέον ἢ μυρίας ἐκ τῆς 
ἀρχῆς μυριάδας ἥρπασε, κριϑεὶς ἑάλω. καὶ ἐκεένῳ 
τε τοῦτο παραδοξότατον συνέβη, τῆς τε γὰρ προτέ- 
ρας δίκης διὰ τὰ χρήματα ἀπελύϑη. καὶ ἐπὶ τούτοις 

8 δι᾿ ἐκείνην ὅτι μάλιστα κατεδικάσϑη, καὶ τῷ Πομ- 
πηίῳ, ὅτι τὸ μὲν πρότερον, καίτοι πόρρω που ὦν, 
ἐρρύσατο τὸν Γαβίνιον διὰ τῶν ἑταίρων, τότε δὲ ἔν 
τε τῷ προαστείῳ ὧν καὶ τρόπον τινὰ καὶ ἐν τῷ δὲ- 
καστηρίῳ αὐτῷ παρὼν οὐδὲν ἤνυσεν. 

δθ ἔσχε δὲ ὧδε. ὁ Γαβίνιος πολλὰ μὲν καὶ τὴν Συ- 

ρέαν ἐκάκωσεν, ὥστε καὶ τῶν λῃστικῶν,. ἃ καὶ τότε 
ἤκμαξε, πολὺ πλείω σφίσι λυμήνασϑαι, πάντα δὲ δὴ 
τὰ αὐτόϑεν λήμματα ἐλάχιστα εἶναι νομίσας τὸ μὲν 
πρῶτον ἐνόει καὶ παρεσκευάξετο ὡς καὶ ἐπὶ τοὺς 

) Πάρϑους τόν τε πλοῦτον αὐτῶν στρατεύσων. τοῦ 
γὰρ Φραάτου ὑπὸ τῶν παίδων δολοφονηϑέντος Ὀρώ- 
δης τήν τε βασιλείαν αὐτοῦ διεδέξατο, καὶ Μιϑριδάτην 
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τὸν ἀδελφὸν ἐκ τῆς Μηδίας. ἧς ἦρχεν, ἐξέλαβε᾽ καὶ 
ὃς καταφυγὼν πρὸς τὸν Γαβίνιον ἀνέπεισεν αὐτὸν 
συμπράξαί οἵ τὴν κάϑοδον. ἐπεὶ μέντοι ὁ Πτολεμαῖος 
μετὰ τῶν τοῦ Πομπηίου γραμμάτων. ἦλϑε, καὶ πολλὰ 
μὲν αὐτῷ, πολλὰ δὲ καὶ τῷ στρατῷ χρήματα τὰ μὲν 
ἤδη παρέξειν, τὰ δ᾽ ἂν χαταχϑῇ δώσειν ὑπέσχετο, τά 
τε τῶν Πάρϑων εἴασε καὶ ἐπὶ τὴν Αἴγυπτον ἠπείχϑη, 
καίπερ ἀπαγορεύοντος μὲν τοῦ νόμου μήτε ἐς τὴν 
ὑπερορίαν τοὺς ἄρχοντάς τινων ἀποδημεῖν μήτε πο- 
λέμους ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἀναιρεῖσϑαι, ἀπειρηκότος δὲ καὶ 
τοῦ δήμου τῆς τε Σιβύλλης μὴ καταχϑῆναι τὸν ἄν- 
δρα. ἀλλ᾽ ὅσῳ γὰρ ἐκωλύετο ταῦτα, τόσῳ πλείονος 
αὐτὰ ἀπημπόλησε. καταλιπὼν οὖν ἐν τῇ Συρία Σι-Ὶ 

σένναν τὲ τὸν υἱὸν κομιδῇ νέον ὄντα καὶ στρατιώτας 
μετ᾽ αὐτοῦ πάνυ ὀλίγους, τὴν μὲν ἀρχὴν ἐφ᾽ ἧς ἐτέ- 
τακτο τοῖς λῃσταῖς ἔτι καὶ μᾶλλον ἐξέδωκεν. αὐτὸς 

δὲ ἐς τὴν Παλαιστένην ἐλϑὼν τόν τε ᾿4ριστόβουλον, 
διαδρὰς γὰρ ἐκ τῆς Ῥώμης ὑπετάραττέ τι, συνέλαβε 
καὶ τῷ Πομπηίῳ ἔπεμψε, καὶ φόρον τοῖς Ἰουδαίοις 
ἐπέταξε, καὶ μετὰ τοῦτο καὶ ἐς τὴν Αἴγυπτον ἐνέ- 
βαλεν. ἦρχε δὲ τότε τῶν Αἰγυπτίων ἡ Βερενίκη, καὶ 
ἐπιεικὲς μὲν οὐδὲν πρὸς αὐτόν, καίτοι φοβουμένη 
τοὺς Ῥωμαίους. ἔπραξε, Σέλευκον δέ τινα. ὡς καὶ 
ἐκ τοῦ βασιλείου γένους τοῦ ποτὲ ἐν τῇ Συρίᾳ ἂν- 
ϑήσαντος ὄντα, μεταπέμψασα ἄνδρα τε ἐπεγράψατο 
καὶ κοινωνὸν τῆς τε βασιλείας καὶ τοῦ πολέμου ἐποιή- 
σατο. ὡς δὲ ἐκεῖνος ἐν οὐδενὸς μοίρα ὧν ξωρᾶτο, 
τοῦτον μὲν ἀπέκτεινεν, ᾿Αρχέλαον δὲ τὸν τοῦ ᾿4ρχε- 
λάου τοῦ πρὸς τὸν Σύλλαν αὐτομολήσαντος, δραστή- 
ριόν τε ὄντα καὶ ἐν τῇ Συρίᾳ τὴν δίαιταν ἔχοντα, 
ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἐπηγάγετο. ὁ γὰρ Γαβίνιος ἐδύνατο 
μὲν ἀρχόμενον τὸ δεινὸν παῦσαι. τὸν γὰρ ᾿Αρχέλαον 
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προὐποτοπήσας συνέλαβε, καὶ ἔμελλεν ἐκ τούτου μη- 
δὲν ἔτ᾽ ἔργον ἕξειν, φοβηϑεὶς δὲ μὴ καὶ ἐλάττω διὰ 
τοῦτο παρὰ τοῦ Πτολεμαίου τῶν ὡμολογημένων οἵ 
χρημάτων, ὡς οὐδὲν ἀξιόλογον πεποιηκώς, λάβοι, 
καὶ ἐλπίσας ἔτι καὶ πλείω πρός τε τὴν δεινότητα καὶ 
πρὸς τὴν δόξαν τὴν τοῦ ᾿Αρχελάου χρηματιεῖσϑαι, 
καὶ προσέτι καὶ ἄλλα παρ᾽ αὐτοῦ ἐκείνου συχνὰ λα- 
βών. ἐθελοντὴς αὐτὸν ὡς καὶ διαδράντα ἀφῆκε. καὶ 
οὕτως ἐς μὲν τὸ Πηλούσιον ἀφέκετο μηδενὸς ἐναν- 
τιουμένου, προϊὼν δὲ ἐντεῦϑεν δίχα διῃρημένῳ τῷ 
στρατῷ τοὺς Αἰγυπτίους ἀπαντήσαντάς οὗ τῇ αὐτῇ 
ἡμέρᾳ ἐνίκησε. καὶ μετὰ τοῦτ᾽ αὖϑις ἔν τε τῷ πο- 
ταμῷ ναυσὶ κἀν τῇ γῇ ἐκράτησεν᾽ οὗ γὰρ ᾿Ἵλεξαν- 
δρεῖς ϑρασύνασϑαι μὲν πρὸς πάντα ἱκανώτατοι καὶ 
ἐχλαλῆσαι πᾶν ὅ,τι ποτ᾽ ἂν ἐπέλϑῃ σφίσι προπετέ- 
στατοι πεφύχασι, πρὸς δὲ δὴ πόλεμον τά τε δεινὰ 
αὐτοῦ φλαυρύτατοί εἰσι, καίπερ ἐν ταῖς στάσεσι. 
πλείσταις δὴ καὶ μεγίσταις παρ᾽ αὐτοῖς γιγνομέναις, 
διὰ φόνων τε ἀεὶ χωροῦντες καὶ τὸ ξὴῆν παρ᾽ οὐδὲν 
πρὸς τὴν αὐτίκα φιλονεικίαν τυϑέμενοι; ἀλλὰ καὶ 
ὥσπερ τι τῶν ἀρίστων ἀναγκαιότατον τὸν ἐν αὐταῖς 
ὄλεϑρον διώκοντες. νικήσας οὖν αὐτοὺς ὁ Γαβίνιος, 
καὶ ἄλλους τε πολλοὺς καὶ τὸν ᾿ἀρχέλαον φονεύσας. 

ἐγκρατής τε τῆς Αἰγύπτου πάσης παραχρῆμα ἐγένετο 
καὶ τῷ Πτολεμαίῳ αὐτὴν παρέδωκε. 

καὶ ὁ μὲν τήν τε ϑυγατέρα καὶ τῶν ἄλλων τοὺς 
πρώτους καὶ πλουσιωτάτους. ἅτε καὶ χρημάτων πολ- 
λῶν δεόμενος, ἀπέκτεινε Γαβίνιος δὲ ἐκεῖνον μὲν 
οὕτω κατήγαγεν, οὐ μέντοι καὶ οἴκαδε περὶ τῶν 
πραχϑέντων ἐπέστειλεν. ἵνα μὴ καὶ αὐταγγελός σφι- 
σιν ὧν παρηνομήκει γένηται. ἀλλ᾽ οὐ γὰρ οἷόν τε 
ἦν τηλικοῦτο πρᾶγμα κρυφϑῆναι, εὐϑύς τε αὐτὸ ὃ 
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δῆμος ἐπύϑετο, καὶ ἐπειδὴ καὶ οἵ Σύροι πολλὰ τοῦ 
Γαβινίου, ἄλλως τε καὶ ἐν τῇ ἀπουσίᾳ αὐτοῦ δεινῶς 
ὑπὸ τῶν λῃστῶν κακωϑέντες, κατεβόησαν,, οἵ τε τε- 
λῶναι μὴ δυνηϑέντες τὰ τέλη δι᾽ αὐτοὺς ἐσπράξαι 
συχνὰ ἐπωφείλησαν, ὠργίζοντο καὶ γνώμας τε ἐποι- 
οὖντο καὶ ἑτοίμως εἶχον καταψηφίσασϑαι αὐτοῦ. καὶ 
γὰρ ὁ Κικέρων τά τὸ ἄλλα ἰσχυρῶς ἐνῆγε καὶ συνε- 
βούλευέ σφισι τὰ Σιβύλλεια ἔπη αὖϑις ἀναγνῶναι, 
προσδοκῶν ἐγγεγράφϑαι τινὰ ἐν αὐτοῖς τιμωρίαν, 
ὅταν παραβαϑῇ. ὁ οὖν Πομπήιος ὃ τε Κράσσος ὑπά- 
τευόν τε ἔτι. καὶ ὁ μὲν ἑαυτῷ βοηϑῶν, ὁ δὲ τήν τε 
ἐκείνου χάριν καὶ ἅμα καὶ χρήματα παρὰ τοῦ Γαβι- 
νίου πεμφϑέντα οἱ λαβών, ἔκ τε τοῦ προφανοῦς ὑπὲρ 
αὐτοῦ διεδικαίουν. καὶ ἄλλα τε καὶ φυγάδα τὸν Κι- 
κέρωνα ἀποκαλοῦντες οὐδὲν ἐπεψήφισαν. ὡς μέντοι 
ἐκεῖνοί τὲ ἐκ τῆς ἀρχῆς ἀπηλλάγησαν καὶ αὐτοὺς ὅ 
τὸ Ζομίτιος ὁ Μούκιος καὶ ππιος Κλαύδιος διεδέ- 
ἕαντο, γνώμαι αὖϑις πολλαὶ ἐλέχϑησαν, καὶ κατὰ 
τοῦ Γαβινίου αἵ πλείους ἐγένοντο᾽ ὃ τε γὰρ Ζομέ- 
τίος ἐχϑρὸς τῷ Πομπηίῳ διά τε τὸ σπουδαρχῆσαι 
καὶ διὰ τὸ παρὰ γνώμην αὐτοῦ ἀποδειχϑῆναι ὦν, καὶ 
ὁ Κλαύδιος, καίπερ προσήκων οἷ, ὅμως τοῖς τὲ πολ- 
λοῖς χαρίσασϑαί τι ὑπὸ δημαγωγίας ἐθελήσας, καὶ 
παρὰ τοῦ Γαβινίου δωροδοκήσειν. ἂν γέ τι συντα- 
ράξῃ. προσδοκήσας, πᾶν ἐπ᾽ αὐτῷ ἔπραξαν. καὶ αὐ- 
τὸν καὶ ἐκεῖνο δεινῶς ἐπίεσεν ὅτι προπεμφϑέντα τινὰ 
ὑπὸ τοῦ Κράσσου ὑποστράτηγον ἐπὶ τῇ τῆς ἀρχῆς 
αὐτοῦ διαδοχῇ οὐκ ἐδέξατο, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀϑάνατον 
τὴν ἡγεμονίαν εἰληφὼς κατεῖχεν αὐτήν. ἔδοξεν οὖν 
σφισι τὰ τῆς Σιβύλλης ἔπη ἀναγνωσθῆναι, καίπερ 
ἀντειπόντος τοῦ Πομπηίου. κἀν τούτῳ ὁ Τίβερις, 
εἶτ᾽ οὖν ὄμβρων ἄνω που ὑπὲρ τὴν πόλιν ἐξαισίων 
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γενομένων, εἴτε καὶ σφοδροῦ πνεύματος ἐκ τὴς 9α- 
λάσσης τὴν ἐκροὴν αὐτοῦ ἀνακόψαντος. εἴτε καὶ μὰλ- 
λον, ὡς ὑπωπτεύετο, ἐκ παρασκευῆς δαιμονίου τινός, 
τοσοῦτος ἐξαπιναίως. ἐρρύη ὥστ᾽ ἐν πᾶσι μὲν τοῖς 

πεδίοις τοῖς ἐν τῷ ἄστει οὖσι πελαγίσαι, πολλὰ δὲ 

καὶ τῶν μετεωροτέρων καταλαβεῖν. αἵ τε οὖν οἰκίαι, 
ἐκ πλίνϑων γὰρ συνῳκχοδομημέναι ἦσαν, διάβροχοί 
τε ἐγένοντο καὶ κατερράγησαν, καὶ τὰ ὑποξύγια πάντα 
ὑποβρύχια ἐφϑάρη. τῶν τὲ ἀνϑρώπων ὅσοι μὴ ἔφϑη- 
σαν πρὸς τὰ πάνυ ὑψηλὰ ἀναφυγόντες, οἷ μὲν ἐν 
ταῖς τέγαις, οἵ δὲ καὶ ἐν ὁδοῖς ἐγκαταληφϑέντες ἐξώ- 
λοντο. καὶ γὰρ αἱ λοιπαὶ οἰκίαι, ἅτε ἐπὶ πολλὰς ἡμέ- 
ρας τοῦ δεινοῦ συμβάντος, σαϑραί τε ἐγένοντο καὶ 
πολλοῖς τοῖς μὲν εὐϑύς, τοῖς δὲ καὶ μετὰ τοῦτ᾽ ἐλυ- 
μήναντο. οἱ οὖν Ῥωμαῖοι ἐπί τ᾽ ἐκείνοις τοῖς παϑή- 
μασι λυπούμενοι, καὶ ἕτερα χαλεπώτερα ὡς καὶ διὰ 
τὴν τοῦ Πτολεμαίου κάϑοδον ὀργήν σφισι τοῦ δαι- 
μονίου πεποιημένου προσδεχόμενοι. ἠπείγοντο καὶ 

ἀπόντα τὸν Γαβίνιον, ὡς καὶ ἧττόν τι, ἂν φϑάσωσιν 
αὐτὸν ἀπολέσαντες, κακωϑησόμενοι, ϑανατῶσαι. καὶ 
οὕτω γε ἐντόνως ἔσχον ὥστε, καίτοι μηδενὸς τοιού- 
του ἐν τοῖς Σιβυλλείοις χρησμοῖς δὑρεϑέντος, ὅμως 
τὴν γερουσίαν πικρότατα καὶ τραχύτατα τούς τε 
ἄρχοντας καὶ τὸν δῆμον αὐτῷ χρήσασϑαι προβου- 
λεῦσαι. 

ἐν οὗ δὲ ταῦτ᾽ ἐγίγνετο, χρήματα ὑπὸ τοῦ Γα- 
βινίου προπεμφϑέντα οὐχ ὅπως ἀπόντα, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
ἐπανελθόντα δεινόν τι παϑεῖν αὐτὸν ἐπί γε ἐκείνοις 
ἐποίησε. καίτοι οὕτω καὶ αὐτὸς αἰσχρῶς καὶ κακῶς 

ὑπὸ τοῦ συνειδότος διετέϑη ὥστε καὶ χρόνιος ἐς τὴν 
Ἰταλίαν ἀφικέσθαι καὶ νυκτὸς ἐς τὴν πόλιν ἐσκομι- 
σϑῆναι, ἔξω τε τῆς οἰκίας συχναῖς πάνυ ἡμέραις μὴ 
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τολμῆσαι φανῆναι. τὰ μὲν οὖν ἐγκλήματα πολλὰ ἦν, 
καὶ κατηγόρους οὐκ ὀλίγους εἶχε. πρῶτον δ᾽ οὖν 
περὶ τῆς τοῦ Πτολεμαίου καϑόδου, ἅτε καὶ μεγίστου, 
ἐδικάσϑη. καὶ ὃ γε δῆμος σύμπας ὡς εἰπεῖν πρός τε 
τὸ δικαστήριον συνερρύη καὶ διασπάσασϑαι πολλά- 
κις αὐτὸν ἠθέλησεν. ἄλλως τε καὶ ὅτι οὔϑ᾽ ὁ Πομ- 
πήιος παρῆν καὶ ὁ Κικέρων δεινότατα αὐτοῦ κατη- 
γόρησεν. οὕτω δὲ αὐτῶν διακειμένων ἀφείϑη᾽ αὐὖὐ- 
τὸς τὲ γάρ, ἅτε ἐπὶ τηλικούτοις κρινόμενος, παμ- 
πληϑὴ χρήματα ἀνάλωσε. καὶ οἱ τοῦ Πομπηίου τοῦ 
τε Καίσαρος ἑταῖροι προϑυμότατα αὐτῷ συνήραντο, 
λέγοντες ἄλλον τέ τινα καιρὸν καὶ ἄλλον βασιλέα 
πρὸς τῆς Σιβύλλης εἰρῆσϑαι. καὶ τὸ μέγιστον ὅτι 
μηδεμία τῶν πραχϑέντων τιμωρία ἐν τοῖς ἔπεσιν αὐ- 
τῆς ἐνεγέγραπτο. 

ὁ δ᾽ οὖν δῆμος ὀλίγου μὲν καὶ τοὺς δικαστὰς 
ἀπέχτεινε, διαφυγόντων δὲ αὐτῶν ἐπετήρει τὰ λοιπὰ 
αὐτοῦ ἐγκλήματα, καὶ ἐποίησεν ἐπ᾽ ἐκείνοις γοῦν 
αὐτὸν ἁλῶναι. οἱ γὰρ λαχόντες περὶ αὐτῶν κρῖναι, 
τὸ τὲ πλῆϑος ἅμα φοβηϑέντες καὶ μηδὲν μέγα παρὰ 
τοῦ Γαβινίου εὑρόμενοι, ὡς γὰρ ἐπέ τε βραχυτέροις 
εὐθυνόμενος καὶ προσδοκῶν καὶ τότε κρατήσειν οὐ 
πολλὰ ἐδαπάνησε. κατεψηφίσαντο αὐτοῦ. καίτοι τοῦ 
τὲ Πομπηίου πλησίον ὄντος καὶ τοῦ Κικέρωνος συνα- 
γορεύοντος αὐτῷ. ὁ γὰρ Πομπήιος κατὰ τὴν τοῦ σί- 
του πρόνοιαν, ἐπειδὴ πολὺς ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ διέ- 
φϑαρτο, ἐκδημήσας ὥρμησε μὲν ὡς καὶ ἐς τὸ πρό- 
τερον δικαστήριον ἀπαντήσων, ἐν γὰρ τῇ Ἰταλίᾳ ἦν, 
ὑστερήσας δὲ αὐτοῦ οὐκ ἀπεχώρησεν ἐκ τοῦ προ- 
αστείου πρὶν καὶ ἐκεῖνο τελεσϑῆναι. καὶ μέντοι καὶ 
τοῦ δήμου ἔξω τοῦ πωμηρίου. τὴν γὰρ ἀρχὴν ἤδη 
τὴν τοῦ ἀνθυπάτου ἔχων οὐκ ἠδυνήϑη ἐς τὴν πόλιν 

2 δ. 
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ἐσελθεῖν, ἀϑροισϑέντος πολλὰ ὑπὲρ τοῦ Γαβινίου 
ἐδημηγόρησε, καὶ γράμματά τέ τινα παρὰ τοῦ Καί- 
δσαρος πρὸς ἑαυτὸν ὑπὲρ αὐτοῦ πεμφϑέντα ἀνέγνω, 

5 καὶ τοὺς δικαστὰς ἱκέτευσε, τόν τε Κικέρωνα οὐχ 

θά 

θῦ 

ἐϑ 

ὅπως κατηγορῆσαι ἔτ᾽ αὐτοῦ ἐκώλυσεν, ἀλλὰ καὶ 
ὑπερδικῆσαι ἔπεισεν, ὥστε καὶ ἐκ τούτου τὸ τοῦ αὖὐ- 
τομόλου ἔγκλημα καὶ ὄνομα ἐπὶ πλεῖόν οἵ αὐξηϑῆ- 
ναι. οὐ μέντοι καὶ ὠφέλησέ τι τὸν Γαβίνιον, ἀλλὰ 
τότε μὲν ἔφυγεν ἁλούς, ὥσπερ εἶπον, ὕστερον δ᾽ 
ὑπὸ τοῦ Καίσαρος κατήχϑη. 

ἐν δὲ τῷ αὐτῷ τούτῳ χρόνῳ καὶ ἡ τοῦ Πομπηίου 
γυνὴ ϑυγάτριόν τι τεχοῦσα ἀπέϑανε᾽ καὶ αὐτήν, 
εἶτε διαπραξαμένων τῶν τε ἐκείνου καὶ τῶν τοῦ Καί- 
σαρος φίλων, ἢ καὶ ἄλλως πῶς χαρίσασϑαί τινες αὐ- 
τοῖς ἐθελήσαντες συνήρπασαν, ἐπειδὴ τάχιστα τῶν 
ἐν τῇ ἀγορᾷ ἐπαίνων ἔτυχε, καὶ ἐν τῷ ̓ ἀρείῳ πεδίῳ 
ἔϑαψαν, καίτοι τοῦ ΖΙομιτίου ἀνθϑισταμένου καὶ λέ- 
γοντος ἄλλα τὲ καὶ ὅτι οὐχ ὁσίως ἐν τῷ ἱερῷ τόπῳ 
ἄνευ τινὸς ψηφίσματος ϑάπτοιτο. 

κἀν τούτῳ καὶ ὁ Πομπτῖνος ὁ Γάιος τὰ ἐπινίκια 
τὰ τῶν Γαλατῶν ἔπεμψεν ἐς γὰρ ἐκεῖνο τοῦ χρό- 
νου, μηδενός οἱ διδόντος αὐτά, ἔξω τοῦ πωμηρίου 
διέμεινε. καὶ τότε δ᾽ ἂν αὐτῶν ἥμαρτεν. εἰ μὴ ὃ 
Γάλβας ὁ Σερούιος συστρατευσάμενος αὐτῷ, κρύφα 
καὶ ὑπὸ τὴν ἕω στρατηγῶν τὴν ψῆφόν τισι, καίπερ 
οὐκ ἐξὸν ἐκ τῶν νόμων, πρὶν πρώτην ὥραν γενέ- 
σϑαι, ἐν τῷ δήμῳ τι χρηματισϑῆναι, ἔδωκε. καὶ διὰ 
τοῦτο τῶν δημάρχων τινὲς ἀπολειφϑέντες τῆς ἐκκλη- 
σίας ἐν γοῦν τῇ πομπῇ πράγματα αὐτῷ παρέσχον. 
ὥστε καὶ σφαγὰς συμβῆναι. 



ΑΙΩΝΟΣ 

ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ͂Σ Μ. 

Ἐν μὲν δὴ τῇ Ῥώμῃ ταῦτα. τότε ἑπτακόσια ἔτη 4.υ. 
ἀγούσῃ, ἐγένετο᾽ ἐν δὲ δὴ τῇ ἬΥΡΡΡΝ ὁ Καῖσαρ ἐπὶ 799 
τῶν αὐτῶν ἐκείνων; τοῦ “Ζομιτίου τοῦ “Δουκίου καὶ 
τοῦ Κλαυδίου τοῦ ᾿ἀππίου, ὑπάτων τά τε ἄλλα καὶ 
ναῦς ἐν μέσῳ τῶν τε σφετέρων τῶν ταχειῶν καὶ τῶν 
αὐτόϑεν τῶν φορτίδων, ὅπως ὡς μάλιστα καὶ κου- 
φίξωσι καὶ πρὸς τὸ κῦμα ἀντέχωσιν, ἐπί τε τοῦ ξη- 
ροῦ ἱστάμεναι μὴ λυμαίνωνται. παρεσκευάσατο. καὶ 2 
ἐπειδὴ πλώιμα ἐγένετο, ἐς τὴν Βρεττανίαν αὖϑις 
ἐπεραιώϑη, πρόφασιν μὲν ὅτι μὴ πάντας τοὺς ὁμή- 
ρους οὖς ὑπέσχοντο οἵ ἐπεπόμφεσαν. νομίζοντες αὐὖ- 
τόν, ὅτι διὰ κενῆς τότε ἀνεχώρησε, μηκέτ᾽ αὐὖϑίς 
σφῶν πειράσειν, ποιησάμενος, ἔργῳ δὲ δεινῶς τῆς 
νήσου ἐφιέμενος, ὥστε εἰ μὴ καὶ τοῦτο ἦν, πάντως 
ἂν ἄλλην τινὰ σκῆψιν εὑρεῖν. κατὴρέ τε οὖν ἔνϑα 53 
καὶ πρότερον, μηδενὸς ὑπό τε τοῦ πλήϑους τῶν νεῶν 
καὶ ὑπὸ τοῦ πολλαχόσε ἅμα αὐτὰς καταῦχξε ἵν τολμή- 

σαντος ἀντιστῆναι. καὶ τὸ ναύσταϑμον εὐϑὺς ἐκρα- 
τύνατο. οἱ οὖν βάρβαροι τὸν μὲν πρόσπλουν αὐτοῦ 3 
οὐκ ἠδυνήϑησαν διὰ ταῦτα κωλῦσαι, δείσαντες δὲ 
μᾶλλον ἢ πρότερον, ἅτε καὶ στρατῷ πλείονι αὐτοῦ 
ἐλθόντος. ἐς τὸ λασιώτατον καὶ ἐς τὸ λοχμωδέστατον 
τῶν ἐγγὺς χωρίων πάντα τὰ τιμιώτατα συνεφόρησαν, 
καὶ αὐτὰ ἐν ἀσφαλεῖ ποιησάμενοι, τά τε γὰρ πέριξ : 
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ξύλα ἔκοψαν. καὶ ἕτερα ἐπ᾽ αὐτοῖς στοιχηδὸν ἐπι- 
συνένησαν, ὥστε ἐν χαρακώματι τρύπον τινὰ εἶναι, 
ἔπειτα τοὺς προνομεύοντας τῶν Ρωμαίων ἐλύπουν. 
καὶ δὴ καὶ μάχῃ τινὶ ἐν τῶ ψιλῷ ἡττηϑέντες ὑπήγα- 
γὸν σφας ἐκεῖσε κατὰ τὴν δίωξιν, καὶ συχνοὺς ἄντα- 

3 πέκτειναν. καὶ μετὰ τοῦτο χειμῶνος αὖϑις τὰς ναῦς 

4 

9 

2 

4 

2 

αὐτῶν λυμηναμένου συμμάχους τὲ προσμετεπέμψαντο 
καὶ ἐπ᾽ αὐτὸ τὸ νεώριόν σφων ὥρμησαν, Κασουελ- 
λανὸν τὸν τὰ πρῶτα τῶν ἐν τῇ νήσῳ δυναστῶν φε- 
ρύμενον προστησάμενοι. καὶ αὐτοῖς ἀπαντήσαντες οἵ 
Ῥωμαῖοι τὸ μὲν πρῶτον ἐταράχϑησαν τῇ τῶν ἁρμά- 
τῶν σφῶν προσμίέξει. ἔπειτα δὲ διιστάμενοι, καὶ 
ἐκεῖνά τε παρεξιέντες καὶ τοὺς παραϑέοντας ἐς τὰ 
πλάγια βάλλοντες, ἀνίσωσαν τὴν μάχην. καὶ τότε 
μὲν κατὰ χώραν ἀμφότεροι ἔμειναν᾽ αὖθις δὲ οἵ βάρ- 
βαροι τοῦ μὲν πεζξοὺ κρείττους γενόμενοι, ὑπὸ δὲ 
τῆς ἵππου κακωϑέντες. πρός τε τὸν Ταμέσαν ἀνεχώ- 
ρησαν, καὶ τὸν πόρον αὐτοῦ σταυροῖς. τοῖς μὲν ἐμ- 
φανέσι. τοῖς δὲ καὶ ὑφύδροις, διαλαβόντες ηὐλέ- 
σαντο. ἐπειδή τὲ ἐκείνους τε ὁ Καῖσαρ τὸ τε σταύ- 
ρῶμα προσβολῇ βιαίᾳ ἐκλιπεῖν ἠνάγκασε καὶ μετὰ 
τοῦτο καὶ ἐκ τοῦ ἐρύματος προσεδρείᾳ ἐξήλασε, καὶ 
τοὺς προσβάλλοντάς σφων τῷ ναυστάϑμῳ ἕτεροι ἀπεώ- 
σαντο, καὶ κατέδεισαν καὶ κατελύσαντο ὁμήρους τε 
δόντες καὶ φόρον ἐτήσιον ταξάμενοι. 

καὶ οὕτως ὁ Καῖσαρ ἀπῆρε παντάπασιν ἐκ τῆς 
νήσου. καὶ οὐδὲν ἐγκατέλιπε στράτευμα ἐν αὐτῇ᾽ 
ἐκεῖνό τε γὰρ κινδυνεύσειν ἐν ἀλλοτρίᾳ πῃ χειμάξον, 
καὶ αὐτὸς οὐκ ἂν ἐν καλῷ ἐπὶ πλεῖον ἀπὸ τῆς Γαλα- 
τίας ἀποδημῆσαι νομίξων ἠγάπησε τοῖς παροῦσι, 
μὴ καὶ μειζόνων ὀριγνώμενος καὶ περὶ ἐκείνοις σφαλῇ. 
καὶ ἔδοξε καὶ τοῦτο ὀρϑῶς πεποιηκέναι, ὥσπερ που 
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καὶ τῷ ἔργῳ διεδείχϑη᾽ ἐπεὶ γὰρ ἐς τὴν Ἰταλίαν ὥρ- 
μησεν ὡς καὶ ἐκεῖ παραχειμάσων, οἱ Γαλάται, καίτοι 
φρουροὺς ὡς ἕκαστοι πολλοὺς ἔχοντες, ὅμως ἐνεό- 
χμωσαν,. καί τινες αὐτῶν καὶ φανερῶς ἐπανέστησαν. 
ὕπερ εἰ ἐν τῇ Βρεττανίᾳ καταμεέναντος αὐτοῦ παρὰ 
τὸν χειμῶνα ἐγεγόνει πάντα ἂν τὰ τῇδε ἐτετάρακτο. 

ἦρξαν δὲ τοῦ πολέμου τούτου Ἐβουρωνοί, ἡγου- 
μένου σφίσιν “Δμβιόριγος. καὶ ἔλεγον μὲν τῇ πα- 
ρουσίᾳ τῶν Ῥωμαίων, ὧν ὅ τὲ Σαβῖνος καὶ 4ούκιος 

Κόττας ὑποστράτηγοι ἦρχον, ἀχϑόμενοι κεκινήσθαι᾽ 

τὸ δ᾽ ἀληϑὲς ἐκείνων τε κατεφρόνησαν ὡς οὐχ ἵκα- 

νῶν ἀμῦναί σφας ἐσομένων. καὶ τὸν Καίσαρα οὐκ 
ἤλπισαν διὰ ταχέων σφίσιν ἐπιστρατεύσειν. ἐπὴλ- 
ϑόν τε οὖν αὐτοῖς μὴ προσδεχομένοις ὡς καὶ αὐτο- 
βοεὶ τὸ στρατόπεδον αἱρήσοντες, καὶ ἐπειδὴ διήμαρ- 
τον αὐτοῦ , πρὸς ἀπάτην ἐτράποντο. τῶν γὰρ χῶ- 
οίων τὰ ἐπιτηδειότατα ὁ “Δμβιόριξ προλοχίσας ἡλ- 
ϑὲν ἐξ ἐπικηρυκείας πρὸς τοὺς Ῥωμαίους ὡς οὐχ 

ἑκὼν δὴ πολεμήσας, καὶ αὐτὸς μὲν μεταγιγνώσκειν 
ἔφη, τοὺς δ᾽ ἄλλους φυλάττεσϑαί σφισι παρήνεσεν᾽ 
οὔτε γὰρ αὐτῷ πειϑαρχεῖν αὐτοὺς καὶ ἐκείνοις μέλ- 
λειν τῆς νυκτὸς ἐπιϑήσεσϑαι. κἀκ τούτου καὶ γνώ- 
μὴν αὐτοῖς ἔδωκε τὴν μὲν Ἐβουρωνίαν, ὡς καὶ κιν- 
δυνεύσουσιν., ἂν καταμείνωσι. καταλιπεῖν, πρὸς δὲ 
συστρατιώτας τινὰς πέλας που χειμάξοντας ὡς τά- 
χιστα μεταστῆναι. ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἵ Ρωμαῖοι 
ἐπείσϑησαν, ἄλλως τε καὶ ὅτι εὐηργέτητο πολλὰ ὑπὸ 
τοῦ Καίσαρος καὶ χάριν αὐτῷ τὰ ὑπεναντία διδόναι 
ἐδόκει. συσχευασάμενοί τε σπουδῇ εὐϑὺς ἀφ᾽ ἕσπέ- 
ρας ἀφώρμησαν. καὶ ἐμπεσόντες ἐς τὰ λελοχισμένα 
δεινῶς ἐσφάλησαν᾽ ὃ τε γὰρ Κόττας παραχρῆμα μετὰ 
πολλῶν ἀπώλετο, καὶ τὸν Σαβῖνον ὁ ̓ Δμβιόριξ μετε- 
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πέμψατο μὲν ὡς καὶ σώσων, οὔτε γὰρ τοῖς γιγνομέ- 
νοις παρῆν, καὶ πιστὸς αὐτῷ καὶ τότε ἔτ᾽ ἐδόκει εἷ- 
ναι, συλλαβὼν δὲ δή, καὶ ἀποδύσας καὶ τὰ ὅπλα καὶ 
τὴν ἐσθῆτα. κατηκόντισεν. ἐπιλέγων ἄλλα τε καὶ ὅτι 
τοιοίδε μέντοι ὄντες πῶς τηλικούτων ἡμῶν ὄντων 
ἄρχειν ἐθέλετε; οὗτοι μὲν δὴ ταῦτα ἔπαϑον᾽ οἵ δὲ 
λοιποὶ διέπεσον μὲν ἐς τὸ τάφρευμα ὅϑεν ἀπανειστή- 
κεσαν, ἐπεὶ δὲ οἵ τε βάρβαροι καὶ ἐκεῖ προσέμιξαν 
καὶ οὔτ᾽ ἀμύνασϑαι αὐτοὺς οὔτε διαφυγεῖν ἠδυνή- 
ϑησαν, ἀλλήλους ἀπέκτειναν. 

γενομένου δὲ τούτου ἄλλοι τέ τινες τῶν πλησιο- 
χώρων ἀπέστησαν καὶ Νερούιοι, καίτοι Κυίντου Κι- 
κέρωνος παρ᾽ αὐτοῖς χειμάξοντος᾽ ἀδελφὸς δὲ. τοῦ 
Κικέρωνος τοῦ Μάρκου ἦν, ὑποστρατηγῶν τῷ Καί- 
όαρι. καὶ αὐτοὺς ὁ ̓ Δμβιόριξ προσλαβὼν συνέβαλε 
τῷ Κικέρωνι" καὶ ἀγχώμαλα ἀγωνισάμενος. καί τι- 
νας καὶ ξῶντας ἑλῶν. ἀπατῆσαι μέν πῃ καὶ ἐκεῖ- 
νον ἐπεχείρησε, μὴ δυνηϑεὶς δὲ ἔς τε πολιορκίαν 
κατέστησε, καὶ διὰ ταχέων ὑπό τε τῆς πολυχειρέας 
καὶ ὑπὸ τῆς ἐμπειρίας, ἣν ἐκ τῆς συστρατείας ἣν 
μετὰ τῶν Ῥωμαίων ἐπεποίητο ἐκέκτητο, καί τινα καὶ 
παρὰ τῶν αἰχμαλώτων ἂν ἑκάστων μαϑών, καὶ ἀπε- 
σταύρωσε καὶ ἀπετάφρευσεν. ἐγίγνοντο μὲν γὰρ καὶ 
μάχαι, οἷα ἐν τῷ τοιούτῳ εἰκὸς ἦν, συχναί, καὶ 
ἀπώλλυντο πολὺ πλείους τῶν βαρβάρων. ἅτε καὶ 
πλείους ὄντες" οὐ μὴν ἀλλὰ αὐτοὶ μὲν ὑπὸ τῆς πε- 
ριουσίας τοῦ στρατοῦ οὐδὲ ἐν αἰσϑήσει τοῦ φϑειρο- 
μένου σφῶν ἦσαν, οἱ δὲ δὴ Ῥωμαῖοι μήτε ἄλλως πολ- 
λοὶ ὄντες καὶ ἐλάττους ἀεὶ γιγνόμενοι ῥαδέως περιε- 
στοιχίσϑησαν. κινδυνευόντων οὖν αὐτῶν ἁλῶναι" 
οὔτε γὰρ τὰ τραύματα ϑεραπεύειν ἀπορία τῶν ἐπι- 
τηδείων ἐδύναντο, οὔτε τὴν τροφὴν ἀφϑόνως, ἅτε 
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ἐν ἀδοκήτῳ πολιορκίᾳ, εἶχον᾽ οὐδ᾽ ἐπήμυνέ τις αὐ- 
τοῖς ; καίτοι πολλῶν οὐκ ἄπωϑεν χειμαξόντων᾽ οἵ 
γὰρ βάρβαροι τὰς ὁδοὺς ἀκριβῶς φυλάσσοντες. πάν- 
τας τοὺς ἐκπεμπομένους σφῶν συνελάμβανον κἀν τοῖς 
ὀφϑαλμοῖς αὐτῶν ἐφόνευον᾽ Νερούιός. τις εὐνοῖ- 
κῶς σφισιν ἐξ εὐεργεσίας ἔχων, καὶ τότε σὺν τῷ 
Κικέρωνι πολιορκούμενος, δοῦλόν τινα ἑαυτοῦ διαγ- 
γελον αὐτῶ παρέσχεν᾽ ἔκ τε γὰρ τῆς σκευῆς καὶ ἐκ 
τῆς φωνῆς τῆς ἐπιχωρίας ἠδυνήϑη λαϑεῖν συγγενό- 
μένος τοῖς πολεμίοις ὡς καὶ ἐξ αὐτῶν ὧν καὶ μετὰ 

τοῦτο ἀποχωρήσας. μαϑὼν οὖν ὁ Καῖσαρ τὸ γιγνό- 
μενον, ὁ οὐδέπω δὲ ἐς τὴν Ἰταλίαν ἀπεληλύϑει, ἀλλ᾽ 
ἔτ᾽ ἐν ὁδῷ ἦν, ἀντέστρεψε, καὶ τοὺς ἐν τοῖς χειμα- 
δίοις, δι᾽ ὧν διήει, στρατιώτας παραλαμβάνων ἠπεί- 
γετο. κἀν τούτῳ φοβηϑεὶς μὴ καὶ φϑάσῃ ὁ Κικέρων 
ἀπογνώσει τῆς βοηϑείας δεινόν τι παϑὼν ἢ καὶ συν- 
ϑέμενος, προέπεμψεν ἱππέα. τῷ μὲν γὰρ οἰκέτῃ τῷ 
τοῦ Νερουίου, καίτοι πεῖραν ἔργω τῆς εὐνοίας αὐτοῦ 
λαβών, οὐκ ἐπίστευσε, μὴ καὶ τοὺς πατριώτας ἐλεή- 
σας μέγα τι κακόν σφας ἐξεργάσηται᾽ ἐκ δὲ δὴ τῶν 
συμμάχων ἱππέα τήν τε διάλεκτον αὐτῶν εἰδότα καὶ 
τῇ στολῇ τῇ ἐκείνων σκευασϑέντα ἔπεμψε. καὶ ὅπως 
γε μηδ᾽ αὐτός τι μήτ᾽ οὖν ἐθελοντὴς μήτ᾽ ἄκων ἐξ- 
είπῃ, οὔτε τι αὐτῷ ἐξελάλησε, καὶ τῷ Κικέρωνι πάνϑ᾽ 
ὅσα ἠβουλήϑη ἑλληνιστὶ ἐπέστειλεν, ἵνα ἂν καὶ τὰ 
γράμματα ἁλῷ. ἀλλ᾽ ἀσύνετά γε καὶ τότε τοῖς βαρ- 
βάροις ὄντα ΑΟΕ σφας ἐκδιδάξῃ. εἰώϑει δὲ καὶ 
ἄλλως, ὁπότε τι δι᾽ ἀπορρήτων τινὶ ἐπέστελλε, τὸ 
τέταρτον ἀεὶ στοιχεῖον ἀντὶ τοῦ καϑήκοντος ἄντεγ- 
γράφειν, ὅπως ἂν ἄγνωστα τοῖς πολλοῖς ἢ τὰ γρα- 
φόμενα. ὁ δ᾽ οὖν ἱππεὺς ἦλϑε μὲν πρὸς τὸ τῶν Ῥω- 
μαίων στρατόπεδον, μὴ δυνηϑεὶς δ᾽ ἐγγύϑεν αὐτῷ 
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προσμίξαι συνέδησε τὰ γράμματα ἀκοντίῳ, καὶ ὥσας 
αὐτὸ ἐς τοὺς πολεμίους πρὸς πύργον ἐξεπίτηδες προσ- 
ἐπηξε. καὶ ὁ μὲν Κικέρων οὕτω τὴν πρόσοδον τοῦ 
Καίσαρος μαϑὼν ἀνεϑάρσησε καὶ προϑυμότερον διε- 

10 χαρτέρησεν᾽ οἱ δὲ δὴ βάρβαροι ἐπὶ πολὺ μὲν τὴν 
ἐπικουρίαν αὐτοῦ ἠγνόησαν, νυκτοπορῶν γὰρ ἔπειτα 
τὰς ἡμέρας ἐν ἀφανεστάτοις χωρίοις ηὐλίξετο, ὅπως 
ἀπροσδοκήτοις ὅτι μάλιστα αὐτοῖς προσμίξῃ, ὀψὲ δέ 
ποτὲ ἐκ τῆς τῶν πολιορκουμένων περιχαρείας ὕπο- 
τοπήσαντες αὐτὴν προσκόπους ἔπεμψαν. καὶ μαϑόν- 
τὲς παρ᾽ αὐτῶν πλησιάξοντα ἤδη τὸν Καίσαρα ὧρ- 
μησαν ἐπ᾽ αὐτὸν ὡς καὶ ἀνελπίστῳ οἵ προσπεσούμε- 

2 νοι. προμαϑὼν οὖν τοῦτ᾽ ἐκεῖνος τήν τε νύκτα κατὰ 
χώραν ἔμεινε. καὶ ὑπὸ τὴν ἕω χωρίον τι ἐρυμνὸν 
προκαταλαβὼν ἐνταῦϑα ὡς ἐν βραχυτάτῳ ἐστρατο- 
πεδεύσατο τοῦ καὶ μετ᾽ ὀλέγων εἶναι δοκεῖν καὶ ἐκ 
τῆς πορείας πεπονῆσϑαι τήν τε ἔφοδον σφων δεδιέ- 
ναι. κἀκ τούτου καὶ ἐς αὐτὸ τὸ μετέωρον αὐτοὺς 

8 ὑπαγαγέσϑαι. καὶ ἔσχεν οὕτω᾽ καταφρονήσαντες γὰρ 
αὐτοῦ διὰ ταῦτα πρός τε τὸ ὄρϑιον προσέβαλον καὶ 
μδγάλως ἔπταισαν. ὥστε μηκέτ᾽ ἀντιπολεμῆσαι. 

1 οὕτω μὲν οὖν τότε καὶ ἐκεῖνοι καὶ οἱ ἄλλοι πάν- 
τες ἐχειρώϑησαν, οὐ μέντοι καὶ δι᾽ εὐνοίας τοῖς Ῥω- 
μαίοις ἦσαν. οἱ γοῦν Τρηούιροι φοβηϑέντες. ἐπει- 
δήπερ τοὺς παρ᾽ ἑκάστοις ὁ Καῖσαρ μεταπέμπων ἐκό- 
λαξε, μὴ καὶ αὐτοὶ δίκην δῶσιν, ἐξεπολεμώϑησαν 

2 αὖϑις. Ἰνδουτιομάρου σφᾶς ἀναπείσαντος, καὶ συνα- 
ποστήσαντες καὶ ἄλλους τινὰς τῶν τὰ αὐτὰ δεδιότων 
ἐπεστράτευσαν ἐπὶ τὸν “αβιῆνον τὸν Τίτον ἐν Ῥη- 
μοῖς ὄντα, καὶ ἐπεξελϑόντων σφίσι παρὰ δόξαν τῶν 
Ῥωμαίων ἐφϑάρησαν. 
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ταῦτα μὲν ἐν τῇ Γαλατίᾳ ἐγένετο, καὶ ἐν αὐτῇ 
καὶ ὁ Καῖσαρ ἐχείμασεν ὡς καὶ ἀκριβῶς σφας κατα- 
στήσασϑαι δυνησόμενος. ὁ δὲ δὴ Κράσσος ἐπιϑυμή- 
σας τι καὶ αὐτὸς δόξης τε ἅμα καὶ κέρδους ἐχόμενον 
πρᾶξαι, ἔπειτ᾽ ἐπειδὴ μηδὲν ἐν τῇ Συρία τοιοῦτό 
τι εἶδεν ὄν, αὐτοί τε γὰρ ἡσύχαζον. καὶ οἵ πρόσϑεν 
προσπολεμήσαντές σφισιν οὐδὲν ὑπ᾽ ἀδυνασίας παρε- 
κέίνουν, ἐπὶ τοὺς Πάρϑους ἐπεστράτευσε, μήτε ἔγ- 
πκλημά τι αὐτοῖς ἐπιφέρων μήτε τοῦ πολέμου οἵ ἐψη- 
φισμένου᾽ αὐτούς τε γὰρ παμπλουσίους ἤκουεν ὄν- 
τας, καὶ τὸν Ὀρώδην εὐάλωτον ἅτε καὶ νεοκατάστα- 
τον εἶναι προσεδόκησε. τόν τε οὖν Εὐφράτην ἐπε- 
ραιώϑη, καὶ ,“προῆλϑεν ἐπὶ πολὺ τῆς Μεσοποταμίας, 
φέρων τε αὐτὴν καὶ πορϑῶν᾽ τῆς γὰρ διαβάσεως 
αὐτοῦ ἀδοκήτου τοῖς βαρβάροις γενομένης οὐδεμία 

ἀκριβὴς φυλακὴ αὐτῆς καϑειστήκει, ὥστε ταχὺ μὲν 
ὁ Σιλλάκης ὃ τότε τῆς χώρας ἐκείνης σατραπεύων 
ἡττήϑη τε περὶ ἸΙχνίας, τεῖχός τι οὕτω καλούμενον, 

. ἱππεῦσιν ὀλίγοις μαχεσάμενος. καὶ τρωϑεὶς ἀπεχώ- 
ρησεν αὐτάγγελος τῷ βασιλεῖ τῆς ἐπιστρατείας αὐτοῦ 
γενησόμενος, ταχὺ δὲ καὶ ὁ Κράσσος τά τε φρούρια 
καὶ τὰς πόλεις τὰς Ἑλληνέδας μάλιστα, τάς τε ἄλλας 

καὶ τὸ Νικηφόριον ὠνομασμένον, προσεποιήσατο᾽ τῶν 
γὰρ Μακεδόνων καὶ τῶν ἄλλων τῶν συστρατευσάν- 
τῶν σφίσιν Ἑλλήνων ἄποικοι πολλοί, βίᾳ ἀχϑόμενοι 
καὶ ἐς τοὺς ἹΡωμαίους ὡς καὶ φιλέλληνας πολλὰ ἐλ- 
πίξοντες. οὐκ ἀκουσίως μεϑίσταντο. πλήν τε ὅτι οἵ 
Ζηνοδοτίου οἰκήτορες μετέπεμψαν τινας αὐτῶν ὡς 
καὶ μεταστησόμενοι, ἐπειδὴ δὲ ἔνδον ἐγένοντο, ἀπέ- 
λαβόν τε αὐτοὺς καὶ διέφϑειραν καὶ διὰ τοῦτο καὶ 
ἀνέστησαν, οὐδὲν ἄλλο δεινὸν οὔτε ἔπραξε τότε Κρασ- 

τῶ 

ὅσος οὔτε ἔπαϑε. πάντως δὲ κἂν τὰ λοιπὰ χωρία τὰ 3 



κα 

14 

ἐῷ 

ὡ 

᾿- 

334 Ι,. ΧΙ... ΟΚΑΒΒΌΒΝ ΡΑΚΤΗΟΒ. δ8.α. 700. 

ἐντὸς τοῦ Τίγριδος ὄντα ἐκεχείρωτο, εἰ τῇ τε ἑαυτοῦ 
ὁρμῇ. καὶ τῇ τῶν βαρβάρων ἐκπλήξει πρὸς πάντα 
ὁμοίως ἐκέχρητο, καὶ προσέτι καὶ κατὰ χώραν χει- 
μάσας ἐν φρουρᾷ αὐτὰ ἀκριβεῖ ἐπεποίητο. νῦν δὲ 
ἑλὼν ὅσα ἐξ ἐπιδρομῆς ἠδυνήϑη λαβεῖν, οὔτε τι τῶν 
λοιπῶν οὔτ᾽ αὐτῶν ἐκείνων ἐφρόντισεν, ἀλλὰ τῇ τὲ 
ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ διατριβῇ ἀχϑεσϑεὶς καὶ τῆς ἐν 
τῇ Συρίᾳ ῥᾳστώνης ἐπιϑυμήσας παρέσχετο τοῖς Πάρ- 
ϑοις καιρὸν παρασκευάσασϑαι καὶ τοὺς ἐγκαταλει- 
φϑέντας ἐν τῇ χώρᾳ στρατιώτας κακῶσαι. 

αὕτη μὲν ἡ ἀρχὴ τοῖς Ῥωμαίοις τοῦ πρὸς αὐτοὺς 
πολέμου ἐγένετο. οἰκοῦσι δὲ ὑπὲρ τοὺ Τίγριδος. τὸ 
μὲν πολὺ τεέχη καὶ φρούρια, ἤδη δὲ καὶ πόλεις, ἀλ- 
λας τὲ καὶ Κτησιφῶντα, ἐν ἡ καὶ βασίλεια ἔχουσι. 
τὸ γὰρ γένος σφῶν ἦν μέν που καὶ παρὰ τοῖς πάλαι 
βαρβάροις. καὶ τό γε ὄνομα τοῦτο καὶ ὑπὸ τὴν Περ- 
σικὴν βασιλείαν εἶχον ἀλλὰ τότε μὲν αὐτοί τε ἐν 
μέρει χώρας βραχεῖ ὥκουν καὶ δυναστείαν ὑπερόριον 
οὐκ ἐκέχτηντο, ἐπεὶ δὲ ἥ τε τῶν Περσῶν ἀρχὴ κατε- 
λύϑη καὶ τὰ τῶν Μακεδόνων ἤκμασεν, οἵ τε τοῦ 
᾿Δλεξάνδρου διάδοχοι στασιάσαντες ἄλλοι ἄλλα ἀπε- 
τέμοντο καὶ βασιλείας ἰδίας κατεσκευάσαντο, ἔς τε 
τὸ μέσον τότε πρῶτον ὑπ᾽ ᾿Αἀρσάκου τινὸς ἀφέκοντο, 
ὅϑενπερ καὶ οἵ ἔπειτα βασιλεύσαντες αὐτῶν ᾿άρσα- 
κέδαι ἐπωνομάσϑησαν, καὶ εὐτυχήσαντες τήν τὲ πλη- 
σιόχωρον ἐκτήσαντο πᾶσαν καὶ τὴν Μεσοποταμίαν 
σατραπείαις κατέσχον, τελευτῶντες δὲ ἐπὶ τοσοῦτο 
καὶ τῆς δόξης καὶ τῆς δυνάμεως ἐχώρησαν ὥστε καὶ 
τοῖς Ῥωμαίοις τότε τὲ ἀντιπολεμῆσαι καὶ δεῦρο ἀεὶ 
ἀντίπαλοι νομίξεσϑαι. εἰσὶ μὲν γὰρ καὶ ἄλλως ἰσχυ- 
ροὺ τὰ πολέμια, μεῖξον δ᾽ ὅμως ὄνομα. καίτοι μήτε 
τῶν Ῥωμαίων τι παρῃρημένοι καὶ προσέτι καὶ τῆς 
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ἑαυτῶν ἔστιν ἃ προειμένοι, ἔχουσιν, ὅτι μηδέπω δε- 
δούλωνται, ἀλλὰ καὶ νῦν ἔτι τοὺς πολέμους τοὺς 
πρὸς ἡμᾶς, ὁσάκις ἂν συνενεχϑώσι, διαφέρουσι. περὶ 
μὲν οὖν τοῦ τε γένους καὶ τῆς χώρας τῆς τε ἰδιότη- 
τος τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν πολλοῖς τε εἴρηται 
καὶ ἐγὼ οὐκ ἐν γνώμῃ ποιοῦμαι συγγράψαι" τῇ δὲ 
δὴ ὁπλίσει καὶ τῇ τῶν πολέμων διαχειρίσει, τούτων 
γὰρ ὁ ἐξετασμὸς τῷδε τῷ λόγῳ, ὅτι καὶ ἐς χρείαν 
αὐτῶν ἀφικνεῖται, προσήκει, τοιᾷδε χρῶνται. ἀσπέδι 
μὲν οὐδὲν νομίζουσιν, ἱπποτοξόται δὲ καὶ κοντοφό- 
ρου, τὰ πολλὰ κατάφρακτοι, στρατεύονται" πεζοί τε 
ὀλίγοι μὲν καὶ οἱ ἀσϑενέστεροι., τοξόται δ᾽ οὖν καὶ 
ἐκεῖνοι πάντες εἰσίν. ἔκ τὲ γὰρ παίδων ἀσκοῦνται, 
καὶ ὁ οὐρανὸς ἥ τε χώρα αὐτοῖς συναίρεται πρὸς ἀμ- 
φότερα. αὕτη τε γὰρ πεδιὰς ὡς πλήϑει οὖσα ἀρίστη 
τὲ ἵππους τρέφειν ἐστὶ καὶ ἐπιτηδειοτάτη καϑιππεύε- 
σϑαι᾿ ἀγέλας γοῦν ὅλας καὶ ἐν τοῖς πολέμοις, ὥστ᾽ 
ἄλλοτε ἄλλοις ἵπποις χρῆσϑαι καὶ πόρρωϑέν τε ἐξα- 
πιναίως ἐπελαύνειν καὶ μακράν ποι ἐξ αἰφνιδίου 
ἀποχωρεῖν, ἐπάγονται" καὶ ὁ οὐρανὸς ὁ ὑπὲρ αὐτῶν, 
ξηρότατός τε ὧν καὶ ἰκμάδα οὐδ᾽ ἐλαχίστην ἔχων, 
ἐντονωτάτας σφίσι τὰς τοξείας πλὴν τοῦ πάνυ χει- 
μῶνος παρέχεται. καὶ διὰ τοῦτο τὴν ὥραν ἐκείνην 
οὐδαμῇ στρατεύονται. τῷ δὲ δὴ λοιπῷ ἔτει δυσμα- 
χώτατοι ἔν τε τῇ σφετέρᾳ καὶ ἐν τῇ ὁμοιοτρόπῳ εἰσί" 
τὸν τε γὰρ ἥλιον φλογωδέστατον ὄντα ἀνέχονται τῇ 
συνηϑείᾳ, καὶ τῆς ὀλιγότητος τῆς τε δυσχερείας τοῦ 
ποτοῦ πολλὰ ἀλεξιφάρμακα ἀνευρήκασιν, ὥστε καὶ 
ἐκ τούτου μὴ χαλεπῶς τοὺς ἐς τὴν χώραν αὐτῶν ἐσ- 
βάλλοντας ἀμύνεσθαι. ἔξω γὰρ ἐκείνης ὑπὲρ τὸν 
Εὐφράτην μάχαις μέν τισι καὶ καταδρομαῖς αἰφνι- 
δίοις ἤδη ποτὲ ἴσχυσάν τι, πολεμῆσαι δέτισιν ἀπαυστὶ 
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καὶ διαρκῶς οὐ δύνανται, καὶ ἐς ἀλλοτριωτάτην σφίσι 
καὶ τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ κατάστασιν ἀπαρτῶν- 
τὲς, καὶ μήτε σίτου μήτε μισϑοῦ παρασκευὴν ποι- 
οὔμενοι. 

τοιαῦτα μὲν τὰ τῶν Πάρϑων ἐστίν. ἐσβαλόντος 
δὲ ἐς τὴν Μεσοποταμίαν τοῦ Κράσσου ὥσπερ εἴρη- 
ται, ὁ Ὀρώδης ἔπεμψε μὲν καὶ πρὸς ἐκεῖνον ἐς τὴν 
Συρίαν πρέσβεις, τῆς τε ἐσβολῆς αἰτιώμενος καὶ τὰς 
αἰτίας τοῦ πολέμου πυνθανόμενος, ἔπεμψε δὲ πρὸς 
τὰ ἑαλωκότα τά τε μεϑεστηκότα Σουρήναν σὺν στρατῷ 
αὐτὸς γὰρ τῇ ᾿Φρμενίᾳ τῇ τοῦ Τιγράνου ποτὲ γενο- 
μένῃ “διενοεῖτο ἐπιστρατεῦσαι. ὅπως ὁ ̓ φρταβάξης ὁ 
τοῦ Τιγράνου παῖς ὁ τότε αὐτῆς βασιλεύων μηδεμίαν 
τοῖς Ῥωμαίοις, ἅτε καὶ περὶ τῇ οἰκείᾳ δεδιώς, βοή- 
ϑειαν πέμψῃ. ὁ οὖν Κράσσος ἐκείνῳ τε ἐν Σελευ- 
κείᾳ, ἔστι δὲ πόλις ἐν τὴ Μεσοποταμίᾳ, πλεῖστον τὸ 
Ἑλληνικὸν καὶ νῦν ἔχουσα, τὰς αἰτίας τοῦ πολέμου 
ἐρεῖν ἔφη" καὶ αὐτῷ τῶν Πάρϑων τις ἐς τὴν χεῖρα 
τὴν ἀριστερὰν τοῖς τῆς ἑτέρας δακτύλοις κρούσας 
εἶπεν ὅτι ϑάσσον ἐντεῦϑεν τρίχες ἀναφύσουσιν ἢ σὺ 
ἐν Σελευκείᾳ γενήσῃ. καὶ ἐπειδὴ ὁ χειμὼν ἐν ᾧ 
Γναῖός τε «Καλουῖνος καὶ Οὐαλέριος Μεσσάλας ὑπά- 
τευσαν, πολλὰ μὲν καὶ ἐν αὐτῇ τῇ Ῥώμῃ τέρατα τότε 
ἐγένετο. καὶ γὰρ βύαι καὶ λύκοι ὥφϑησαν, οἵ τε 
κύνες περιφοιτῶντες ἠκίξζοντο, καὶ ἀγάλματα τὰ μὲν 
ἵδρωσε, τὰ δὲ ἐκεραυνώϑη᾽ τάς τε ἀρχὰς τὸ μέν τι 
φιλονεικίᾳ, τὸ δὲ δὴ πλεῖστον ὑπό τε τῶν ὀρνίϑων 
καὶ ὑπὸ διοσημιῶν μόλις ποτὲ τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ ἀπέ- 
δειξαν. ἀλλ᾽ ἐκεῖνα μὲν οὐδὲν σαφὲς διεδήλου ἐς 
ὅ,τι τελευτήσει᾽ τά τε γὰρ ἐν τῷ ἄστει ἐταράττετο 
καὶ οἵ Γαλάται ἐκινήϑησαν αὖϑις, πρός τε τοὺς 
Πάρϑους οὐδ᾽ εἰδότες πω συνερρώγεσαν᾽ τῷ δὲ δὴ 
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Κράσσῳ τὸν Εὐφράτην κατὰ τὸ Ζεῦγμα, οὕτω γὰρ 
ἀπὸ τῆς τοῦ ᾿Δ4λεξάνδρου στρατείας τὸ χωρίον ἐκεῖνο, 
ὅτι ταύτῃ ἐπεραιώϑη, κέκληται, διαβαένοντι καὶ προ- 
φανῆ καὶ εὐσύμβολα συνηνέχϑη. ὁ γὰρ ἀετὸς ὠνο- 
μασμένος, ἔστι δὲ νεὼς μικρός, καὶ ἐν αὐτῷ ἀετὸς 
χρυσοῦς ἐνέδρυται᾽ καϑίσταταί τε ἔν πᾶσι τοῖς ἐκ 
τοῦ καταλόγου στρατοπέδοις, καὶ οὐδαμόσε ἐκ τῶν 
χειμαδίων, πλὴν εἴ ποι σύμπας ὁ στρατὸς ἐξίοι, κι- 
νεῖται᾽ καὶ αὐτὸν εἷς ἀνὴρ ἐπὶ δόρατος μακροῦ, ἐς 
ὀξὺ τὸν στύρακα ἀπηγμένου, ὥστε καὶ ἐς τὸ δάπεδον 
καταπήγνυσϑαι, φέρει᾽ τούτων οὖν τῶν ἀετῶν εἷς 
οὐκ ἠϑέλησε τὸν Εὐφράτην αὐτῷ τότε συνδιαβῆναι, 
ἀλλὰ ἐν τῇ γῇ ἐνέσχετο ὥσπερ ἐμπεφυκῶς. πρὶν δὴ 
πολλοὶ περιστάντες βίᾳ αὐτὸν ἀνέσπασαν. καὶ ὁ μὲν 
καὶ ἄκων ἐπηχολούϑησε, σημεῖον δέ τι τῶν μεγά- 
λων. τῶν. τοῖς ἱστέοις ἐοικότων καὶ φοινικᾶ γραάμ- 
ματα ἐπ᾽ αὐτῆς πρὸς δήλωσιν τοῦ τε στρατοῦ καὶ 
τοῦ στρατηγοῦ σφων τοῦ αὐτοχράτορος ἐχόντων, ἐς 
τὸν ποταμὸν ἀπὸ τῆς γεφύρας περιτραπὲν ἐνέπεσε. 
καὶ τοῦτο μὲν ὑπὸ πνεύματος ὄντος σφοδροῦ ἐγέ- 
νετο ὁ δὲ δὴ Κράσσος καὶ τἄλλα τὰ ἰσομήκη οἵ 
συντεμών, ὅπως βραχύτερα καὶ ἐκ τούτου καὶ βε- 
βαιότερα φέρει.» εἴη, προσεπηύξησε τὰ τέρατα. καὶ 
γὰρ ὁμίχλη ἐν αὐτῇ τῇ τοῦ ποταμοῦ διαβάσει τοσαύτη 
τοῖς στρατιώταις περιεχύϑη ὥστε περί τε ἀλλήλοις 
αὐτοὺς σφαλῆναι καὶ μηδὲν τῆς πολεμίας. πρὶν ἐπι- 
βῆναι αὐτῆς, ἰδεῖν καὶ τὰ διαβατήρια τά τε ἀπό- 
βαϑρά σφισι δυσχερέστατα ἐγένετο. κἀν τούτῳ ἄνε- 
μὸς τε πολὺς ἐπέπεσε καὶ κεραυνοὶ κατέσκηψαν, ἥ τε 
γέφυρα, πρὴν πάντας αὐτοὺς ,“διελϑεῖν, διελύϑη. καὶ 
ἦν γὰρ τὰ γιγνόμενα οἷα πάντα τινὰ καὶ τῶν πάνυ 
ἀγνωμόνων τε καὶ ἀσυνέτων ἐκδιδάξαι ὅτι κακῶς 
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ἀπαλλάξουσι καὶ οὐκ ἀνακομισϑήσονται, φόβος καὶ 
κατήφεια ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἐγένετο δεινή. ὁ οὖν 
Κράσσος παραμυϑούμενος αὐτοὺς εἶπεν ὅτι μὴ κατα- 
πλήττεσϑε, ἄνδρες στρατιῶται, εἰ ἡ γέφυρα διέφϑαρ- 
ται, μηδὲ οἴεσθε ἐκ τούτου χαλεπὸν τι ἐπισημαένε- 
σϑαι᾿ ἐγὼ γὰρ ὑμῖν αὐτὸς ἐπομνὺς λέγω ὅτι δι᾽ ᾽4ρ- 
μενίας τὴν ἐπάνοδον ποιήσασϑαι ἔγνωκα. ἐκ μὲν δὴ 
οὖν τούτου ἐθάρσυνε.... νῦν δὲ προσεπειπών τινὰ 
ἔφη. μέγα ἀναβοήσας, ᾿ϑαρσεῖτε᾽ οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν 
ἐντεῦϑεν ἐπανήξει." ἀκούσαντες γὰρ τοῦϑ᾽ οἱ στρα- 
τιῶται οἰωνόν τέ σφισιν οὐδενὸς τῶν ἄλλων ἥττω 
γεγονέναι ἐνόμισαν καὶ ἐς ἀϑυμίαν πλείω κατέπεσον, 
ὥστε μηδὲν ἔτι μηδὲ τῶν λοιπῶν αὐτοῦ παραινέσεων 
φροντίσαι. δι᾽ ὧν τόν τε βάρβαρον ἐφαύλιξε καὶ τὰ 
τῶν Ῥωμαίων ἐνεκωμίαξε, χρήματά τε αὐτοῖς ἐδίδου 
καὶ γέρα ἐπηγγέλλετο. ἀλλὰ καὶ ὡς εἵποντο, καὶ οὔτε 
ἀντεῖπέν οἱ οὐδεὶς οὔτ᾽ ἀντέπραξε, τάχα μὲν καὶ 
ὑπὸ τοῦ νόμου. ἤδη δὲ καὶ ἐκπεπληγμένοι καὶ μήτε 
τι βουλεῦσαι μήτε πρᾶξαι σωτήριον δυνάμενοι. πάντα 
γοῦν καὶ τὰ ἄλλα, καϑάπερ ὑπὸ δαιμονίου τινὸς 
κατακεκριμένοι, καὶ ταῖς γνώμαις καὶ τοῖς σώμασιν 
ἐσφάλλοντο. 

μέγιστον δὲ ὅμως αὐτοὺς ὁ “ὔγαρος ὁ Ὀρροηνὸς 
ἐλυμήνατο" ἔνσπονδος γὰρ τοῖς Ῥωμαίοις ἐπὶ τοῦ 
Πομπηίου γενόμενος ἀνϑείλετο τὰ τοῦ βαρβάρου. 

καὶ τοῦτο μὲν καὶ ὁ ̓Δλχαυδόνιος ὁ “Ἵράβιος ἐποίησε. 
πρὸς γὰρ τὸ ἰσχυρὸν ἀεὶ μεϑίστατο. ἀλλ᾽ ἐκεῖνος 
μὲν ἐκ τοῦ προφανοῦς ἀπέστη. καὶ κατὰ τοῦτο οὐ 
δυσφύλακτος ἦν. ὁ δ᾽ Αὔγαρος ἐφρόνει μὲν τὰ τοῦ 
Πάρϑου, ἐπλάττετο δὲ τῷ Κράσσῳ φιλικῶς ἔχειν, 
καὶ χρήματά τε ἀφειδῶς αὐτῷ ἀνήλισκε, καὶ τά τε 
βουλεύματα αὐτοῦ πάντα καὶ ἐμάνϑανε καὶ ἐκείνῳ 
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. διήγγελλε, καὶ προσέτι εἰ μέν τι χρηστόν σφῶν ἦν, 
ἀπέτρεπεν αὐτόν, εἰ δ᾽ ἀσύμφορον. ἐπέσπερχε. καὶ 
δὴ καὶ τοιόνδε τι τελευτῶν ἔπραξε. τοῦ γὰρ Κρασ- 
σου πρὸς Σελεύκειαν ὁρμῆσαι διανοουμένου, ὥστε 
ἐκεῖσέ τε ἀσφαλῶς παρά τε τὸν Εὐφράτην καὶ δι᾽ 
αὐτοῦ τῷ τε στρατῷ καὶ τοῖς ἐπιτηδείοις κομισϑῆ- 
ναι, καὶ μετ᾽ αὐτῶν. προσποιήσεσϑαι γάρ σφας ἅτε 
καὶ Ἕλληνας ῥαδίως ἤλπιξεν, ἐπὶ Κτησιφῶντα μὴ 
χαλεπῶς περαιωϑῆναι., τούτου μὲν ὡς καὶ χρονίου 
ἐσομένου ἀμελῆσαι αὐτὸν ἐποίησε, τῷ δὲ δὴ Σου- 
ρήνᾳ ὡς καὶ ἐγγὺς καὶ μετ᾽ ὀλίγων ὄντι συμμίξαν 

ἔπεισε. καὶ μετὰ τοῦτο παρασκευάσας τὸν μὲν ὅ ὁπῶς 

ἀπόληται, τὸν δ᾽ ὅπως κρατήσει, συνεχῶς γὰρ προ- 
φάσει κατασκοπῆς τῷ Σουρήνᾳ συνεγίγνετο, ἐξήγαγε 
τοὺς Ῥωμαίους ἀφροντιστοῦντας ὡς ἐπὶ νέκην ἕτοι- 
μον, καὶ αὐτοῖς ἐν αὐτῷ τῷ ἔργῳ συνεπέϑετο. 

ἐπράχϑη ὃὲ ὧδε. οἵ Πάρϑοι τὸ πλεῖον τοῦ στρα- 
τοὺ σφων ἀποκρύψαντες, ἡ γὰρ χώρα ἀνώμαλός τέ 
πῃ ἦν καὶ δένδρα εἶχεν, ἀπήντησαν τοῖς Ῥωμαίοις. 
ἰδὼν οὖν αὐτοὺς ὁ Κράσσος, οὐκ ἐκεῖνος, ἀλλ᾽ ὁ 
νεώτερος, πρὸς γὰρ τὸν πατέρα ἐκ τῆς Γαλατίας πα- 
ρῆν, καὶ καταφρονήσας σφῶν ὡς καὶ μόνων, ἀντεξή- 
γαγε τῷ ἱππικῷ, καὶ τραπομένους ἐξεπίτηδες αὐτοὺς 
ἐπιδιώκων ὡς καὶ κρατῶν ἀπήχϑη πολὺ ἀπὸ τῆς φά- 
λαγγος, κἀνταῦϑα περιστοιχισϑεὶς κατεκόπη. γενο- 
μένου δὲ τούτου οἵ πεζοὶ τῶν Ῥωμαίων οὐκ ἀπετρά- 
ποντὸ μέν, ἀλλὰ καὶ προϑύμως τοῖς Πάρϑοις, ὡς 
καὶ τιμωρήσοντες αὐτῷ, συνέμιξαν" οὐ μέντοι καὶ 
ἄξιόν σφων οὐδὲν ἔκ τε τοῦ πλήϑους καὶ ἐκ τοῦ τρό- 
που τῆς μάχης αὐτῶν. ἄλλως τε καὶ ὑπὸ τοῦ Αὐγά- 
ρου ἐπιβουλευϑέντες. ἐποίησαν. εἴτε γὰρ συνασπί- 
σαι ἔγνωσαν ὡς καὶ τῇ πυκνότητι τῆς τάξεώς σφῶν 
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τὰ τοξεύματα αὐτῶν ἐκχφευξόμενοι, προσπίπτοντές 
σφισιν οἵ κοντοφόροι ῥύμῃ τοὺς μὲν κατέβαλλον, 
τοὺς δὲ πάντως γοῦν ἐσκεδάννυσαν᾽ εἴτε καὶ δια- 
σταῖεν, ὅπως τοῦτό γε ἐκκλέίνοιεν, ἐτοξεύοντο. κἀν 
τούτῳ πολλοὶ μὲν καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς προσελάσεως τῶν 
κοντοφύρων ἐκπληττόμενοι ἔϑνησκον, πολλοὶ δὲ καὶ 
ὑπὸ τῶν ἱππέων ἐγκαταλαμβανόμενοι ἐφϑείροντο. 
ἄλλοι τοῖς κοντοῖς ἀνετρέποντο ἢ καὶ ἀναπειρόμενοι 
ἐφέροντο. τά τε βέλη καὶ πυκνὰ καὶ πανταχόϑεν ἅμα 
αὐτοῖς ἐμπίπτοντα συχνοὺς μὲν καιρίᾳ πληγῇ κατέ- 
βαλλε, συχνοὺς δὲ ἀπομάχους εἰργάξετο, πᾶσι δ᾽ 
ἀσχολίαν ἐνεποίει᾽ ἔς τε γὰρ τοὺς ὀφθαλμούς σφων 
ἐσπετόμενα καὶ πρὸς τὰς χεῖρας τό τε ἄλλο σώμα 
πᾶν καὶ διὰ τῶν ὅπλων χωροῦντα τήν τε προφυλα- 
κὴν αὐτῶν ἀφῃρεῖτο, καὶ γυμνοῦσϑαί σφας πρὸς τὸ 
ἀεὶ τιτρῶώσκον ἠναγκαξεν, ὥστε ἐν ᾧ τις τόξευμα 
ἐφυλάττετο ἢ καὶ ἐμπαγὲν ἡρεῖτο, πλείω τραύματα 
ἄλλα ἐπ᾽ ἄλλοις ἐλάμβανε. κἀκ τούτου ἄπορον μέν 
σφισι κινηϑῆναι. ἄπορον δὲ καὶ ἀτρεμίξειν ἦν οὔτε 
γὰρ ἀσφάλειαν οὐδέτερον αὐτοῖς εἶχε, καὶ τὸν ὅλε- 
ϑρον ἀμφότερα ἐπέφερε, τὸ μὲν ὅτι οὐκ ἐδύναντο, 
τὸ δὲ ὅτι ῥᾷον ἐτιτρώσκοντο. καὶ ταῦτα μέν, ἕως 
ἔτι πρὸς μόνους τοὺς ἐμφανεῖς πολεμίους ἐμάχοντο, 
ἔπασχον᾽ ὁ γὰρ Αὔγαρος οὐκ εὐθὺς αὐτοῖς ἐπεχεί- 
ρησεν᾽ ἐπεὶ δὲ καὶ ἐκεῖνος ἐπέϑετο, ἐνταῦϑα οἵ 
Ὀρροηνοὶ αὐτοί τε ὄπισϑεν ἐς τὰ γυμνὰ ἀπεστραμ- 
μένους σφᾶς ἔπαιὸν καὶ τοῖς ἄλλοις ῥᾷον φονεύειν 
παρεῖχον. τὴν γὰρ τάξιν, ὅπως ἀντιπρόσωποι αὐτοῖς 
γένωνται, ἐξελίξαντες ὄπισϑέν σφων τοὺς Πάρϑους 
ἐποιήσαντο. αὖϑίς τε οὖν πρὸς αὐτοὺς μετεστράφη- 
σαν, καὶ πάλιν αὖϑις πρὸς ἐκείνους, εἶτα πρὸς τού- 
τους. κἀκ τοῦ τοιούτου μᾶλλον ἐπιταραχϑέντες. ἅτε 
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καὶ συνεχῶς δεῦρο κἀκεῖδε μεϑιστάμενοι καὶ πρὸς 
τὸ ἀεὶ τιτρώσκον ἀποβλέπειν ἀναγκαζόμενοι. τοῖς τε 
ξίφεσι τοῖς σφετέροις περιέπιπτον καὶ πολλοὶ καὶ ὑπ᾽ 
ἀλλήλων ἀπώλοντο. τέλος δὲ ἐς στενὸν οὕτω κατε- 
κλεέσϑησαν, ἀναγκαξόμενοι. τῶν πολεμίων ἀεί σφισι 
πανταχόϑεν ἅμα προσπιπτόντων, ταῖς τῶν παραστα- 
τῶν ἀσπίσι τὰς γυμνώσεις σφῶν προστέλλειν, ὥστε 
μηδὲ κινηϑῆναι ἔτι δυνηϑῆναι. οὐ μὴν οὐδὲ τὴν 
στάσιν βεβαίαν ὑπὸ τοῦ πλήϑους τῶν νεκρῶν εἶχον, 
ἀλλὰ καὶ περὶ ἐκείνοις ἀνετρέποντο. τό τε καῦμα καὶ 
τὸ δέψος. μεσοῦντός τε γὰρ τοῦ ϑέρους καὶ ἐν με- 
σημβρίᾳ ταῦτ᾽ ἐγίγνετο. καὶ ὁ κονιορτός, ὅπως γὰρ 
ὅτι πλεῖστος αἴροιτο, πάντες σφᾶς οἱ βάρβαροι πε- 
ριέππευον, δεινῶς τοὺς λοιποὺς συνήρει, καὶ συχνοὶ 
καὶ ὑπὸ τούτων ἄτρωτοι ἔπεσον. κἂν πασσυδὶ ἀπώ- 
λοντο, εἰ μὴ οἵ τε κοντοὶ τῶν βαρβάρων οἱ μὲν ἀπε- 
στράφησαν, οἱ δὲ ἐκλάσϑησαν, καὶ αἱ νευραὶ τῇ συν- 
ἐχείᾳ τῆς βολῆς ἐρράγησαν, τά τε βέλη ἐξετοξεύϑη, 
καὶ τὰ ξίφη πάντα ἀπημβλύνϑη, τό τὲ μέγιστον οὗ 
ἄνδρες αὐτοὶ φονεύοντες ἐξέκαμον. οὕτω γάρ, ἐπειδὴ 
καὶ νὺξ ἐγίγνετο καὶ πόρρω ποι ἀφιππεῦσαι αὐτοὺς 

ἐχρῆν, ἀπεχώρησαν᾽ οὐδέποτε γὰρ πλησίοι οὐδὲ τοῖς 
ἀσϑενεστάτοις στρατοπεδεύονται διὰ τὸ μηδεμιᾷ τα- 
φρείᾳ χρῆσϑαι καὶ διὰ τό, ἂν τις ἐπέλθῃ σφίσιν ἐν 
τῷ σχότῳ, ἀδύνατοι μὲν τῇ ἵππῳ, ἀδύνατοι δὲ καὶ 
τῇ τοξείᾳ ἰσχυρίσασϑαι εἶναι. οὐ μέντοι καὶ ξῶντά 
τινα τῶν Ῥωμαίων τόϑ᾽ εἵἷλον᾽ ἑστῶτάς τε γὰρ αὖὐ- 
τοὺς ἐν τοῖς ὅπλοις ὁρῶντες. καὶ μήτε τινὰ ἐκεῖνα 
ἀπορριπτοῦντα μήτ᾽ αὐτὸν φεύγοντα αἰσϑανόμενοι, 
ἰσχύειν τὲ ἔτι σφᾶς ἐνόμισαν καὶ ἐφοβήϑησαν αὐτῶν 
ἐπιλαβέσϑαι. 
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οὕτως ὃ τε Κράσσος καὶ ἄλλοι ὅσοι γε ἠδυνήϑη- 
σαν ἐς τὰς Κάρρας ὥρμησαν, βεβαίυυς σφίσιν ὑπὸ 
τῶν καταμεινάντων ἔνδον Ῥωμαίων τηρηϑείσας᾽ πολ- 
λοὶ γὰρ δὴ τῶν τετρωμένων μήτε βαδίσαι οἷοί τε 
ὄντες μήτ᾽ ὀχημάτων. εὐποροῦντες ἢ καὶ ποδηγέτας 
ἔχοντες, ἀγαπητῶς γὰρ οἵ λοιποὶ ἑαυτοὺς ἀνέφερον, 
κατὰ χώραν ἔμειναν. καὶ ἐκείνων τε οἵ μὲν ἀπέϑα- 
νυν ἐκ τῶν τραυμάτων ἢ καὶ ἑαυτοὺς καταχρησάμε- 
νοι, οἵ δὲ ἑάλωσαν τῇ ὑστεραίᾳ᾽ καὶ τῶν ἑαλωκό- 
τῶν συχνοὶ μὲν ἐν τῇ ὁδῷ προλιπόντων σφᾶς τῶν 
σωμάτων. συχνοὶ δὲ καὶ μετὰ τοῦτ᾽ ἐφϑάρησαν, ϑε- 
ραπείας παραχρῆμα ἀκριβοῦς μὴ δυνηϑέντες τυχεῖν. 
ὁ γὰρ Κράσσος ἀϑυμήσας οὐδὲ ἐν τῇ πόλει ἀσφαλῶς 
ἔϑ᾽ ὑπομεῖναι δυνήσεσϑαι ἐνόμισεν, ἀλλὰ δρασμὸν 
εὐϑὺς ἐβουλεύσατο. καὶ ἐπειδὴ οὐχ οἷόν τε ἦν αὐτῷ 
μεϑ᾽ ἡμέραν ἐξιόντι μὴ οὐ καταφώρῳ γενέσϑαι, ἐπε- Ι 
χείρησε μὲν νυκτὸς ἀποδρᾶναι, προδοϑεὶς δὲ ὑπὸ 
τῆς σελήνης πανσελήνου οὔσης οὐκ ἔλαϑε. προσεέ- 

μεινάν τε οὖν μέχρι τῶν ἀσελήνων νυκτῶν καὶ οὕ- 
τῶς ἄραντες δή. οἷα ἐν σκότῳ καὶ ἐν ἀλλοτρίᾳ καὶ 
προσέτι καὶ πολεμίᾳ γῇ φόβῳ τὲ ἰσχυρῷ, ἐσκεδαάσϑη- 
σαν, καὶ αὐτῶν οἱ μὲν ἁλόντες ἡμέρας γενομένης 
ἀπώλοντο, οἱ δὲ ἐς τὴν Συρίαν μετὰ Κασσίου 4ογ- 
γίνου τοῦ ταμίου διεσώϑησαν. ἄλλοι τῶν ὀρῶν μετ᾽ 
αὐτοῦ τοῦ Κράσσου λαβόμενοι παρεσκευάζοντο ὡς 
καὶ δι᾿ ἐκείνων ἐς τὴν ᾿Δρμενίαν φευξόμενοι. γνοὺς 
δὲ τοῦτο ὁ Σουρήνας. καὶ φοβηϑεὶς μὴ μεταστάντες 
ποι αὖϑίές σφισι προσπολεμώσι, προσβαλεῖν μὲν πρὸς 

τὰ μετέωρα ἄφιππα ὄντα οὐκ ἠϑέλησεν, ὁπλῖταί τε 
γὰρ ὄντες καὶ ἐξ ὑπερδεξίων μαχόμενοι, καί τι καὶ 
ἀπονοίας ὑπ᾽ ἀπογνώσεως ἔχοντες, οὐ ῥάδιοι προσ- 
μίξαι οἱ ἐγένοντο, πέμπει δὲ πρὸς αὐτοὺς ἐς σπον- 
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δὰς δῆϑέν σφας προκαλούμενος, ἐφ᾽ ᾧ τὴν ἐντὸς 
τοῦ Εὐφράτου πᾶσαν ἐκλίπωσι. καὶ αὐτῷ ὁ Κρασ- 
ὅος οὐδὲν ἐνδοιάσας ἐπίστευσεν᾽ ἔν τε γὰρ ἀκμῇ 
τοῦ δέους ὧν καὶ ὑπ᾽ ἐκπλήξεως τῆς τε ἰδίας ἅμα 
καὶ τῆς δημοσίας συμφορᾶς τεϑολωμένος, καὶ προσέτι 
καὶ τοὺς στρατιώτας τήν τε ὁδὸν ὡς πολλὴν καὶ τρα- 
χεῖαν ὀκνοῦντας καὶ τὸν Ὀρώδην φοβουμένους ὁρῶν, 
οὐδὲν τῶν δεόντων προϊδέσθαι ἠδυνήϑη. ἑτοίμου 
οὖν αὐτοῦ πρὸς τὰς σπονδὰς γενομένου ὁ Σουρήνας 
οὐκ ἠϑέλησε δι᾽ ἑτέρων σπείσασϑαι, ἀλλ᾽ ὅπως αὖὐ- 
τὸν μετ᾽ ὀλίγων ἀπολαβὼν συλλάβῃ, αὐτῷ ἐκείνῳ 
ἔφη βούλεσϑαι ἐς λόγους ἐλϑεῖν. κἀκ τούτου δόξαν 
σφίσιν ἐν τῷ μεταιχμίῳ μετ᾽ ἴσων ἀνδρῶν ἑἕκατέρω- 
ϑὲν συμβαλεῖν ἀλλήλοις. ὅ τε Κράσσος ἐς τὸ ὁμαλὸν 
ὑποκατέβη, καὶ ὁ Σουρήνας ἵππον αὐτῷ δῶρον, ἵνα 
δὴ ϑᾶσσον πρὸς αὐτὸν ἀφίκηται, ἔπεμψε. καὶ οὕτω 
διαμέλλοντα τὸν Κράσσον, καὶ βουλευόμενον ὅ,τι 
ποιήσῃ, συναρπάσαντες οἷ βάρβαροι βία ἐπὶ τὸν ἵπ- 
πον ἀνέβαλον. κἀν τούτῳ ἀντιλαμβανομένων αὐτοῦ 
τῶν Ῥωμαίων ἔς τε χεῖράς σφισιν ἦλθον, καὶ τέως 
μὲν ἰσοπαλεῖς ἐγέψνοντο, ἔπειτα δὲ προσβοηϑησαν- 
τῶν τινῶν αὐτοῖς ἐπεκράτησαν οἵ γὰρ βάρβαροι ἔν 

τε τῷ πεδίῳ ὄντες καὶ προπαρεσκευασμένοι ἔφϑησαν 
τοὺς ἄνω Ρωμαίους ἀμύναντες σφίσι. καὶ οἵ τε ἄλ- 
λοι ἔπεσον καὶ ὁ Κράσσος, εἴτ᾽ οὖν ὑπὸ τῶν σφετέ- 
ρῶν τινὸς ὅπως μὴ ξωγρηϑῇ. εἴτε καὶ ὑπὸ τῶν πο- 
λεμίων, ἐπειδὴ καὶ ὡς ἐτέτρωτο, ἐσφάγη. καὶ ἐκείνῳ 
μὲν τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο. καὶ αὐτοῦ χρυσὸν ἐς τὸ 
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στόμα οἵ Πάρϑοι, ὥς γέ τινες λέγουσιν, ἐνέτηξαν ἡ 
ἐπισκώπτοντες οὕτω γὰρ δὴ περὶ τὰ χρήματα, καί- 
τοι πολυχρήματος ὦν, ἐσπουδάκει ὥστε καὶ ὡς πέ- 
νήτας οἰκτείρειν τοὺς μὴ δυναμένους στρατόπεδον 
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ἐκ καταλόγου οἴκοϑεν ϑρέψειν᾽ τῶν δὲ δὴ στρατιω- 
τῶν τὸ μὲν πλεῖον διὰ τῶν ὀρῶν ἐς τὴν φιλίαν ἀπέ- 
φυγε, τὸ δέ τι καὶ ἐς τοὺς πολεμίους ἑάλω. 

οἱ δὲ δὴ Πάρϑοι τότε μὲν οὐ περαιτέρω τοῦ Εὐ- 
φράτου προεχώρησαν, ἀλλὰ τὴν ἐντὸς αὐτοῦ πᾶσαν 
ἀνεχτήσαντο᾽ μετὰ δὲ τοῦτο καὶ ἐς τὴν Συρίαν, οὐ 
μέντοι καὶ ἐν πλήϑει τινί, ὡς μήτε “στρατηγὸν μήτε 
στρατιώτας ἔχουσαν, ἐνέβαλον" ἀφ᾽ οὗπερ Κάσσιος 
ῥαδίως αὐτούς, ἅτε μὴ πολλοὺς ὄντας, ἀπεώσατο. 
οὗτος γὰρ ἐν μὲν ταῖς Κάρραις τῶν τε στρατιωτῶν 
τὴν αὐτοκράτορα αὐτῶν ἡγεμονίαν μίσει τοῦ Κράσ- 
σου διδόντων. καὶ προσέτι καὶ αὐτοῦ ἐκείνου ἐϑε- 
λοντὶ διὰ τὸ τῆς συμφορᾶς μέγεϑος ἐπιτρέποντος, 
οὐκ ἐδέξατο, τότε δὲ καὶ ἀνάγκῃ τῆς Συρίας ἔν τε 
τῷ παρόντι καὶ μετὰ ταῦτα προέστη. οἵ “γὰρ βάρβα- 
ρον οὐχ ἀπέσχοντο αὐτῆς, ἀλλὰ χειρὶ αὖϑις μείξονι, 

Πακόρου μὲν ὁ ὀνόματι, τοῦ υἱέος τοῦ Ὀφώδου, ἔργῳ 
δέ, παῖς γὰρ ἔτι ἐκεῖνος ἦν, ἸΩσάκου ἡγουμένου σφί- 
σιν, ἐστράτευσαν, καὶ μέχρι τῆς ᾿Αντιοχείας ἤλϑον, 
πᾶσαν τὴν ἐν ποσὶ χειρούμενοι. καὶ ἐλπέδα εἶχον 
καὶ τὰ λοιπὰ καταστρέψεσϑαι, μήτε τῶν Ῥωμαίων ἀξιο- 
μάχῳ τινὶ δυνάμει παρόντων, καὶ τῶν δήμων τῇ τ᾽ 
ἐκείνων δεσποτείᾳ ἀχϑομένων καὶ πρὸς αὐτοὺς ἅτε 
καὶ γείτονας καὶ συνήϑεις σφίσιν ὄντας ἀποκλινόν- 
τῶν. ἁμαρτόντες δὲ τῆς ᾿Αντιοχείας, ὃ τε γὰρ Κασ- 
σιος ἰσχυρῶς αὐτοὺς ἀπεκρούσατο, καὶ ἐκεῖνοι ἀδύ- 
νατοι πολιορκῆσαί τι ἧσαν. ἐπ᾽ “Αντιγόνειαν ἐτρά- 
ποντο. καὶ ἐπειδὴ τό τε προάστειον. αὐτῆς σύμφυτον 
ἦν, καὶ οὐκ ἐθάρρησαν. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἠδυνήϑησαν ἐς 
αὐτὸ ἐσελάσαι, ἐνενόησαν μὲν τά τε δένδρα κόψαι 
καὶ τὸ χωρίον πᾶν ψιλῶσαι. ὅπως καὶ ϑαρσούντως 
καὶ ἀσφαλῶς τῇ πόλει προσμίξωσι., μὴ δυνηϑέντες 
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δέ, ὅ τε γὰρ πόνος πολὺς ἐγίγνετο καὶ ὁ χρόνος ἄλ- 
λως ἀναλοῦτο. ὅ τε Κάσσιος τοὺς ἀποσκεδαννυμέ- 
νους σφῶν ἐλύπει. ἀπανέστησαν ὡς καὶ ἐπ᾽ ἄλλο τι 
ἐπιστρατεύσοντες. κἀν τούτῳ ὁ Κάσσιος ἔς τε τὴν 
ὁδὸν δι᾽ ἧς ἀποπορεύεσϑαι ἔμελλον ἐλόχισε, κἀνταῦϑα 
ἐπιφανείς σφισι μετ᾽ ὀλίγων ἔς τε δίωξιν αὐτοὺς 
ὑπηγάγετο, καὶ περιστοιχισάμενος ἄλλους τε καὶ τὸν 
Ὡσάκην ἀπέκτεινε. τελευτήσαντος δ᾽ ἐκείνου πᾶσαν 
τὴν Συρίαν ὁ Πάκορος ἐξέλιπε, καὶ οὐδ᾽ αὖϑίς ποτε 
ἐς αὐτὴν ἐσέβαλεν. 

ἅμα δὲ οὗτος ἀνεκεχωρήκει καὶ ὁ Βίβουλος ἄρ- 
ἕων τῆς Συρίας ἀφίκετο, καίπερ ἐψηφισμένου μη- 
δένα μήτε στρατηγὸν μήϑ᾽ ὕπατον μήτε εὐϑὺς μήτε 
πρὸ πέμπτου ἔτους ἐς τὰς ἔξω ἡγεμονίας ἐξιέναι, ἵνα 
μὴ διὰ τοῦτο σπουδαρχοῦντες στασιάξωσι. καὶ αὐ- 
τὸς μὲν ἐν ἡσυχίᾳ τὸ ὑπήκοον διήγαγε, τοὺς δὲ δὴ 
Πάρϑους ἐπ᾽ ἀλλήλους ἔτρεψεν. Ὀρνοδαπάντη γάρ 
τινα σατράπην ἀχϑόμενον τῷ Ὀρώδῃ προσποιησάμε- 
νος, ἀνέπεισε δι᾽ ἀγγέλων τὸν τε Πάκορον βασιλέα 
στήσασϑαι καὶ ἐπ᾽ ἐκεῖνον μετ᾽ αὐτοῦ στρατεῦσαι. 

ὁ μὲν οὖν πόλεμος οὗτος, ὅ τε Ῥωμαίων καὶ ὁ 
τῶν Πάρϑων, τῷ τετάρτῳ ἔτει ἀφ᾽ οὗ ἤρξατο, ἐπί 
τε Μάρκου Μαρκέλλου καὶ ἐπὶ Σουλπικίου Ῥούφου 
ὑπάτων, ἐπαύσατο᾽ ἐν δὲ τῷ αὐτῷ ἐκείνῳ χρόνῳ 
καὶ ὁ Καῖσαρ τὰ ἐν τῇ Γαλατίᾳ ταραχϑέντα αὖϑις 
μάχαις κατέλαβε, πολλὰ πάνυ τὰ μὲν αὐτὸς τὰ δὲ 
καὶ διὰ τῶν ὑποστρατήγων πράξας. ὧν ἐγὼ τὰ ἀξιο- 
λογώτατα διηγήσομαι μόνα. ὁ γὰρ ᾿“μβιόριξ τοὺς 
Τρηουίρους χαλεπῶς ἔτι καὶ τότε τῷ τοῦ Ἰνδουτιο- ἃ 
μάρου ϑανάτῳ ἔχοντας παραλαβὼν τά τε αὐτόϑεν 
ἐπὶ πλεῖον συνέστησε καὶ παρὰ τῶν Κελτῶν μισϑο- 
φορικὸν μετεπέμψατο. βουληϑεὶς οὖν ὁ Λαβιῆνος, 
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πρὶν ἐκείνους ἐπελθεῖν, συμμίξαι σφίσι, προενέ- 
βαλεν ἐς τὴν τῶν Τρηουίρων χώραν. καὶ ἐπειδὴ μὴ 
ἠμύνοντο τὴν ἐπικουρίαν ἀναμένοντες ,) ἀλλὰ ποτα- 
μόν τινα διὰ μέσου ποιησάμενοι ἡσύχαζον, συνεκά- 
λεσε τοὺς στρατιώτας. καὶ ἐδημηγόφησε τοιάδε ἀφ᾽ 
ὧν τούς τε σφετέρους καταπλήξειν καὶ ἐκείνους. 

4 ἔμελλε, χρῆναί τὲ σφας ἔλεγε. πρὶν τοὺς Κελτοὺς 

αὐτοῖς ἐπαμῦναι, πρός τε τὸν Καίσαρα καὶ ἐς τὸ 
ἀσφαλὲς ἀποχωρῆσαι. ἐσήμηνέ τε εὐϑὺς συσκευά- 
σασϑαι. καὶ ἐξανέστη οὐ πολλῷ ὕστερον, προσδο- 

δ κήσας ἔσεσϑαι τοῦτο ὃ καὶ ἐγένετο, οὗ γὰρ βάρβα- 

ροι ἀκούσαντες ταῦτα, ἦν γὰρ αὐτοῖς ἐπιμελές. καὶ 
δι᾿ αὐτό γε τοῦτο καὶ φανερῶς ἐλέχϑη, δεδιέναι τε 
αὐτὸν ὄντως καὶ φυγὴν ὡς ἀληϑώῶς ποιεῖσϑαι ἐπί- 
στευσὰν, καὶ τὸν ποταμὸν σπουδῇ διαβάντες ϑυμῷ 

6 ἐπ᾿ αὐτοὺς ἐχώρουν. ὡς τάχους ἕκαστος εἶχε. καὶ 
οὕτως ὁ Μαβιῆνος ὑπέστη τέ σφας ἐσκεδασμένους, 
καὶ τοὺς πρώτους ἐκπλήξας ῥαδίως καὶ τοὺς λοιποὺς 
δι᾿ αὐτῶν ἐκείνων ἐτρέψατο. κἀκ τούτου φευγόντων 
τέ σφῶν τεταραγμένως καὶ ἀλλήλοις ἐμπιπτόντων καὶ 
πρὸς τὸν ποταμὸν ὠϑουμένων πολλοὺς ἀπέκτεινε. 

32 διαφυγόντων τε καὶ ὡς συχνῶν. ὁ Καῖσαρ τῶν 
1 μὲν ἄλλων οὐδένα λόγον ἐποιεῖτο, τὸν δὲ ᾿ἀμβιόριγα 

διαδιδράσκοντα ἄλλοτε ἄλλῃ καὶ πολλὰ κακυυργοῦντα 
καὶ ξητῶν καὶ διώκων πράγματα ἔσχε. καὶ ἐκεῖνον 
μὲν οὐδένα τρόπον λαβεῖν ἠδυνήϑη, ἐπὶ δὲ δὴ τοὺς 
Κελτοὺς ὡς καὶ τοῖς Τρηουέίροις βοηϑῆσαι ἐθελήσαν- 

2 τὰς ἐστράτευσε. καὶ ἔπραξε μὲν οὐδὲ τότε οὐδέν, 
ἀλλὰ καὶ διὰ ταχέων φόβῳ τῶν Σουήβων ἐπανεχώ- 
θρησεν. ἔδοξε δ᾽ οὖν καὶ αὖϑις τὸν Ῥῆνον διαβεβη- 
κέναι, καὶ τῆς τὲ γεφύρας μόνα τὰ προσεχῆ τοῖς 
βαρβάροις ἔλυσε, καὶ φρούριον ἐπ᾽ αὐτῆς ὡς καὶ ἀεὶ 
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διαβησείων ὠκοδόμησε. καὶ μετὰ τοῦτο ὀργῇ τὴν 
τοῦ ᾿Δἀμβιόριγος διάφευξιν φέρων. τὴν πατρέδα αὐ- 
τοῦ καίτοι μηδὲν νεωτερίσασαν διαρπάξειν τοῖς βου- 
λομένοις ἐπέτρεψε, προεπαγγείλας σφίσιν αὐτὸ τοῦϑ᾽ 
ὅπως ὅτι πλεῖστοι συνέλϑωσιν᾽ ὅϑενπερ πολλοὶ μὲν 
Γαλάται, πολλοὶ δὲ καὶ Σύγαμβροι πρὸς τὰς ἁρπαγὰς 
ἦλθον. οὐ μέντοι καὶ ἀπέχρησε τοῖς Συγάμβροις τὰ 
ἐκείνων λήσασϑαι, ἀλλὰ καὶ αὐτοῖς τοῖς Ῥωμαίοις 

ἐπέϑεντο᾽ τηρήσαντες γάρ σφας πρὸς σίτου κομιδὴν 
ἀπιόντας ἐπεχείρησαν τῷ στρατοπέδῳ αὐτῶν, κἀν 
τούτῳ προσβοηϑησάντων σφῶν, ἐπείπερ ἤσϑοντο, 
συχνοὺς ἐφόνευσαν. καὶ οἵ μὲν φοβηϑέντες διὰ τοῦτο 
τὸν Καίσαρα οἴκαδε σπουδῇ ἀνεχώρησαν᾽ ἐκεῖνος δὲ 
τούτων μὲν οὐδενός. διά τε τὸν χειμῶνα καὶ διὰ τὸ 
τὰ ἐν τῇ Ῥώμῃ στασιάξεσϑαι, οὐδεμίαν τιμωρίαν 
ἐποιήσατο. τοὺς δὲ δὴ στρατιώτας πρὸς τὰ χειμάδια 
διαπέμψας αὐτός τε ἐς τὴν Ἰταλίαν. πρόφασιν μὲν 
τῆς ἐκεῖ Γαλατίας ἕνεκα, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς ὅπως ἐγγύ- 
εν τοῖς ἐν τῇ πόλει δρωμένοις ἐφεδρεύῃ, ἀπῆλϑε. 

κἂν τούτῳ οἷ Γαλάται αὖϑις ἐνεόχμωσαν. ᾿άρουερ- 
νοὶ γὰρ ἡγουμένου σφῶν Οὐερκιγγετόριγος ἀπέστη- 
σαν, καὶ τούς τε Ῥωμαίους, ὅσους ἔν τὲ τῇ χώρᾳ 
σφῶν εὗρον, πάντας ἀπέκτειναν; καὶ ἐπὶ τὴν συμ- 
μαχίδα αὐτῶν χωρήσαντες τοὺς μὲν συναποστῆναί 
σφισιν ἐθελήσαντας περιεῖπον, τοὺς δὲ λοιποὺς ἐκα- 
κούργουν. μαϑὼν οὖν ταῦϑ᾽ ὁ Καῖσαρ ἀνεκομίσϑη, 
καὶ καταλαβὼν αὐτοὺς ἐς Βιτούριγας ἐμβεβληκότας 
ἐκείνοις μέν, οὐ γάρ πω πάντες οἵ στρατιῶται αὐτοῦ 
παρῆσαν, οὐκ ἐπήμυνεν. ἐς δὲ δὴ τὴν ᾿Δρουερνίδα 
ἀντεμβαλὼν ἐπανήγαγεν οἴκαδε τοὺς πολεμίους, καὶ 
οὐ γὰρ ἐδόκει πω ἀξιόμαχος αὐτοῖς εἶναι, προαπε- 
χώρησεν. αὖϑις οὖν ἐκεῖνοι πρός τε τοὺς Βιτούρι- 
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γας ἐπανήλϑον, καὶ πόλιν αὐτῶν ᾿Δουαρικὸν ἑλόντες 
ἐπὶ πλεῖστον ἐν αὐτῇ ἀντέσχον. ὕστερον ὃὲ ὑπὸ 
τῶν Ῥωμαίων πολιορκούμενοι; τό τε γὰρ τεῖχος δυσ- 

πρφόσιτον ἦν, τῇ μὲν ἑλῶν δυσδιαβάτων. τῇ δὲ πο- 
ταμοῦ ῥοώδους αὐτὸ περιέχοντος, καὶ αὐτοὶ παμ- 
πληϑεῖς ὄντες τάς τε προσβολάς σφῶν ῥαδίως ἀπε- 
κρούοντο, καὶ ἐπεξιόντες πολλὰ αὐτοὺς ἐλύπουν. καὶ 
τέλος τά τε πέριξ πάντα, οὐχ ὅπως ἀγροὺς ἢ κώμας, 
ἀλλὰ καὶ πόλεις ἀφ᾽ ὧν ὠφέλειάν τινα ἔσεσϑαί σφισι 
προσεδόχων. κατέφλεξαν. εἴ τέ τι παρὰ τῶν πόρρω- 
ϑὲν συμμάχων ἐκομέξετο αὐτοῖς, διήρπαξον, ὥστε 
πολιορκεῖν τὴν πόλιν τοὺς Ῥωμαίους δοκοῦντας τὰ 
τῶν πολιορκουμένων πάσχειν, πρὶν δὴ ὑετός τε λά- 
βρος καὶ πνεῦμα μέγα προσβάλλουσί πῃ αὐτοῖς ἐπι- 
γενόμενον, ὁ γὰρ χειμὼν ἐνειστήκει. πρώτους μὲν 
ἐκείνους ἀπήλασε, καὶ ἐς τὰς σκηνὰς ἐπανήγαγεν, 

ἔπειτα δὲ καὶ τοὺς βαρβάρους ἐς τὰς οἰκίας κατέ- 

κλεισεν. ἀπελϑόντων γὰρ αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἐπάλξεων 
οἵ Ῥωμαῖοι προσέβαλον ἐξαίφνης αὖϑις αὐταῖς ἐρή- 
μοις ἀνδρῶν οὔσαις᾽ καὶ πύργον τινὰ παραχρῆμα, 
πρὶν καὶ αἰσϑέσϑαι τοὺς πολεμίους τῆς παρουσίας 
σφῶν. ἑλόντες ἔπειτα καὶ τὰ λοιπὰ οὐ χαλεπῶς ἐχει- 
ρώσαντο, καὶ τήν τε πόλιν πᾶσαν διήρπασαν. καὶ 
τοὺς ἀνθρώπους πάντας ὀργῇ τῆς τε προσεδρείας 
καὶ τῆς ταλαιπωρίας ἔσφαξαν. 

πράξας δὲ ταῦτα ὁ Καῖσαρ ἐπὶ τὴν χώραν αὐτῶν 
ἐπεστράτευσε. καὶ ἐπειδὴ πολεμούμενοι τὰς γεφύρας 
οἵ λοιποὶ ᾿ἀρουερνοὶ προεκεκχρατήκεσαν, δι᾽ ὧν δια- 
βῆναι αὐτὸν ἐχρῆν. ἀπορήσας ὅπως περαιωϑῇ. ἐπι- 
παρῆλϑεν ἐπὶ πολὺ παρὰ τὴν ὄχϑην, εἴ πως ἐπιτη- 
δείου τινὸς χωρίου ὥστε πεξῇ δι᾿ αὐτοῦ τοῦ ὕδατος 

" ἰὸ 

2 διελθεῖν λάβοιτο. κἀκ τούτου ἔν τε ὑλώδει τινὶ καὶ 
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ἐν συσκίῳ τόπῳ γενόμενος τὰ μὲν σκευοφόρα καὶ τοῦ 
στρατοῦ τὸ πλεῖον προέπεμψε, μακρὰν ἐκτεταμένῃ 
τάξει κελεύσας αὐτοὺς προϊέναι, ὥστε καὶ πάντας 
σφᾶς ἐνταῦϑα εἶναι δοκεῖν᾽ αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν ἐρ- 

ρωμενεστάτων ὑπέμεινε, καὶ ξύλα τε ἔτεμε καὶ σχε- 
δέας ἐποίησε καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν διέβη τὸ ῥεῦμα, τῶν 
βαρβάρων πρός τε τοὺς ἐν τῷ πρόσϑεν πορευομένους 
τὸν νοῦν ἐχόντων καὶ τὸν Καίσαρα μετ᾽ αὐτῶν εἶναι 
λογιξομένων. καὶ μετὰ τοῦτο τούς τὲ προεληλυϑότας 

νυκτὸς ἀνεκαλέσατο, καὶ διαβιβάσας αὐτοὺς ὁμοίως 
τῆς μὲν χώρας ἐκράτησε, τῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἐς Γερ- 
γοουίαν συγκαταφυγόντων καὶ ἐκεῖσε πάντα τὰ τι- 
μιώτατά σφισι συγκομισάντων πλεῖστον πόνον μάτην 
αὐτοῖς προσεδρεύων ἔσχε. τό τε γὰρ φρούριον ἐπί 
τε λόφου καρτεροῦ ἦν καὶ τείχεσιν ἰσχυρῶς ἐκεκρά- 
τυντο, καὶ οἵ βάρβαροι πέριξ αὐτὸ πάντα τὰ μετέωρα 
κατειληφότες περιεφρούρουν, ὥστε καὶ μένειν αὐτοῖς 
κατὰ χώραν ἀσφαλῶς ὑπάρχειν καὶ ἐπικαταϑέουσι 
πλεονεκτεῖν τὰ πλείω. ἔν τε γὰρ πεδίῳ ὁ Καῖσαρ 
ηὐλίξετο, οὐ γὰρ εὐπόρησεν ἐχυροῦ χωρίου, καὶ αὖ- 
τὸς μὲν οὔτε προεγίγνωσκεν, οἵ δὲ δὴ βάρβαροι, ὡς 
καὶ ὑπερδεξίων ὄντες, τό τε στρατόπεδον αὐτοῦ 
κατεϑεῶντο καὶ ταῖς καταδρομαῖς ἐπικαίροις ἐχρῶντο. 
εἴ τέ πῃ περαιτέρω τοῦ καιροῦ προχωρήσαντες ἀνε- 
κόπτοντο, δι᾿ ὀλίγου αὖϑις ἐντὸς τῆς ἐπικρατείας 
σφῶν ἐγίγνοντο᾽ οἷ γὰρ ἹΡωμαῖοι οὐδένα τρόπον, ἐφ᾽ 
ὅσον οἵ τε λέϑοι καὶ τὰ. ἀκόντια ἐξικνεῖτο, πελάσαι 
τοῖς χωρίοις ἐδύναντο. ὁ οὖν Καῖσαρ, ἐπειδὴ ὅ τε 
χρόνος ἄλλως ἀναλοῦτο, καὶ πολλάκις καὶ πρὸς αὐτὸ 
τὸ ὄρϑιον, ἐφ᾽ οὗ τὸ πόλισμα ἦν, προσβαλὼν μέ- 
ρους μέν τίνος ἐκράτησεν αὐτοῦ, ὥστε καὶ ἐντειχί- 
σασϑαί τι ῥάω τε ἐκεῖϑεν τὴν ἐπὶ τἄλλα ἔφοδον ποι- 
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εἴσϑαι. τὸ δ᾽ ὅλον ἀπεκρούετο, καὶ τῶν τε στρατιω- 
τῶν συχνοὺς ἀπέβαλλε καὶ ἐκείνους ἀλήπτους ξώρα 
ὄντας, τά τε τῶν Αἰδούων ἐν τούτῳ ἐκινήϑη.. καὶ 
προσέτι καὶ πρὸς τούτους ἀπελθόντος αὐτοῦ κακῶς 
οὗ καταλειφϑέντες ἀπήλλαξαν. ἀνέστη. 

οὗ γὰρ Αἴδουοι κατ᾽ ἀρχὰς μὲν ταῖς τε ὁμολο- 
γέαις ἐνέμειναν καὶ ἐπικουρίας αὐτῷ ἔπεμπον, ἔπειτα 
δὲ καὶ ἄκοντες ἐπολέμησαν, ἀπατησάντων σφᾶς ἄλ- 
λων τε καὶ Λιταουίκου. ἐπειδὴ γὰρ οὐκ ἔπειϑεν αὐ- 
τοὺς ἄλλως τοῦτο ποιῆσαι, διεπράξατο προσταχϑῆ- 
ναί οἵ πρὸς τὸν Καίσαρα ἀπαγαγεῖν τινας ἐπὶ συμ- 
μαχίᾳ δῆϑεν αὐτοῦ, καὶ ὥρμησε μὲν ὡς καὶ τοῦτο 
ποιήσων. προπέμψας δὲ ἱππέας. καὶ κελεύσας τισὶν 
αὐτῶν ἐπανελθοῦσιν εἰπεῖν ὅτι οἵ τε συμπεμφϑέντες 
σφίσι καὶ οἱ ἄλλοι οἵ παρὰ τοῖς Ῥωμαίοις σφῶν ὄυ- 
τες συνειλημμένοι τε ὑπ᾽ αὐτῶν εἰσι καὶ ἀπολώλασι, 
προσπαρώξυνε τοὺς στρατιώτας δημηγορήσας ἀκό- 
λουϑα τοῖς ἀγγέλοις. καὶ οὕτως αὐτοί τε ἐπανέστη- 
σαν καὶ τοὺς ἄλλους συμμετέστησαν. καὶ τότε μέν, 
ὁ γὰρ Καῖσαρ ὡς τάχιστα τοῦτ᾽ ἤσϑετο, τούς τε 4ἰ- 
δούους οὖς εἶχε καὶ ἐδόκει πεφονευκέναι ἔπεμψεν 
αὐτοῖς, ὥστε φανεροὺς πᾶσι ξώντας γενέσϑαι, καὶ 
τῷ ἱππικῷ ἐφέσπετο, μετενόησαν καὶ συνηλλάγησαν᾽ 
αὖϑις δὲ τῶν Ῥωμαίων πρός τε τῇ Γεργοουίᾳ τῇ τοῦ 
Καίσαρος ἀπουσίᾳ πταισάντων, καὶ μετὰ τοῦτο παν- 
τάπασιν ἀπ᾿ αὐτῆς ἀποχωρησάντων. ἐφοβήϑησαν οἱ 
τὴν τὲ ἐπανάστασιν πράξαντες καὶ νεωτέρων ἀεὶ 
πραγμάτων ἐφιέμενοι μὴ σχολάξζοντες ... ποιήσωνται, 
καὶ ἐνεόχμωσαν. μαϑόντες δὲ τοῦϑ'᾽ οἱ στρατεύοντες 
αὐτῶν τῷ Καίσαρι ἠτήσαντο ἐπιτραπῆναί σφισιν οἵ- 
καδὲ ἀπελϑεῖν, ὑποσχόμενοι πάντα καταστήσειν. καὶ 
οὕτως ἀφεϑέντες πρός τε Νοουιοδουνόν, ἔνϑα τά τε 
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χρήματα καὶ τὸν σῖτον ὁμήρους τε πολλοὺς οἱ Ῥω- 

μαῖοι κατετέϑειντο, ἤλθον., καὶ τούς τε φρουροὺς 
αὐτῶν, συναιρομένων σφίσι τῶν ἐπιχωρίων, μὴ προσ- 
δεχομένους ἔφϑειραν, καὶ ἐν κράτει πάντων αὐτῶν 
ἐγένοντο. καὶ , ἐχείνην τε τὴν πόλιν ἐπίκαιρον οὖσαν 
κατέπρησαν, ὅπως μὴ οἵ Ῥωμαῖοι ὁρμητήριον αὐτὴν 
τοῦ πολέμου ποιήσωνται, καὶ τὰ λοιπὰ τῶν Αἰδούων 
προσαπέστησαν. ὁ οὖν Καῖσαρ ἐπεχείρησε μὲν πα- 
ραχρῆμα ἐπ᾽ αὐτοὺς στρατεῦσαι, μὴ δυνηϑεὶς δὲ διὰ 
τὸν ποταμὸν τὸν Μίγρον ἐπὶ Αἴγγονας ἐτράπετο. καὶ 
ὁ μὲν οὐδὲ ἐκεῖνα κατώρϑωσεν, ὁ δὲ δὴ Δαβιῆνος 
τὴν νῆσον τὴν ἐν τῷ Σηκουανῷ ποταμῷ οὖσαν, τοῦς 
τὲ προκινδυνεύσαντας ἐν τῇ ἠπείρῳ κρατήσας καὶ 
τὴν διάβασιν πολλαχῇ ἅμα κατά τε τὸν ῥοῦν καὶ ἀνά- 

8ϑ 

{ 

παλιν, ὅπως μὴ καϑ᾽ ἕν περαιούμενος κωλυϑῇ, ποιη- 
σάμενος. κατέσχε. 

πρὶν δὲ τοῦτο γενέσθαι. καταφρονήσας ὁ Οὐερ- 
κιγγετόριξ τοῦ Καίσαρος ἐξ ὧν ἐπταίκει., ἐπ᾽ ᾽4λλό- 
βριγας ἐστράτευσε. κἀν τούτῳ ὁρμήσαντα αὐτὸν ὡς 
καὶ βοηϑήσοντά σφισιν, ἀπέλαβεν ἐν Σηκουανοῖς γε- 
νόμενον καὶ ἐνεκυκλώσατο, οὐ μέντοι κακὸν τι εἰρ- 
γάσατο, ἀλλὰ καὶ πᾶν τοὐναντίον τούς τε Ῥωμαίους 
ἠνάγκασεν ἀγαϑοὺς εἶναι ἀπογνώσει τῆς σωτηρίας, 
καὶ αὐτὸς ὑπό τε τοῦ πλήϑους καὶ ὑπὸ τοῦ ϑράσους 
ἔπταισε. καί τι καὶ ὑπὸ τῶν Κελτῶν τῶν τοῖς Ῥω- 
μαίοις συμμαχούντων ἐσφάλη᾽ ταῖς τε γὰρ ὁρμαῖς 
ἀπλήστοις σώμασι τὴν τόλμαν προσεπισχυρίσαντες 
διέρρηξαν τὴν περίσχεσιν. εὑρὼν δὲ δὴ τὸ εὕρημα 
τοῦτο ὁ Καῖσαρ οὐκ ἀνῆκεν, ἀλλ᾽ ἐς ̓ Δλεσίαν τοὺς 

διαφυγόντας αὐτῶν κατακλείσας ἐπολιόρκει. κἀν 
τούτῳ ὁ Οὐερκιγγετόριξ τὸ μὲν πρῶτον τοὺς ἱππέας, 
πρὶν παντελῶς ἀποτειχισϑῆναι. ἐξέπεμψε. τῆς τὲ 
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τροφῆς τῶν ἵππων ἕνεκα, οὐ γὰρ ἦν, καὶ ὅπως ἐς 
τὰς πατρίδας ἕκαστοί σφῶν κομισϑέντες τά τε ἐπι- 
τήδεια καὶ ἐπικουρίαν αὐτῷ ἀγάγωσιν. ἐπεὶ δ᾽ οὗτοέ 
τε ἐχρόνιξον καὶ τὰ σιτία σφᾶς ἐπιλείπειν ἤρξατο, 
τούς τε παῖδας καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τῶν ἄλλων τοὺς 

᾿ ἀχρειοτάτους ἐξέβαλεν, ἐλπίσας μάτην ὅτι ἢ καὶ ἐκεῖ- 
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-- 

ωι 
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νοι πρὸς τῶν Ῥωμαίων τῆς λείας ἕνεκα σωϑήσονται, 
ἢ οἵ γε λοιποὶ ταῖς τροφαῖς αὐτῶν ἐπὶ πλεῖον χρη- 
σάμενοι περιγενήσονται. ὁ γὰρ Καῖσαρ ἄλλως μὲν 
οὐδ᾽ αὐτὸς τῶν ἐπιτηδείων, ὥστε καὶ ἑτέρους τρέ- 
φειν, εὐπόρει᾽ τοῖς δ᾽ οὖν πολεμίοις ἰσχυροτέραν 
τὴν σιτοδείαν, ἐπανελθόντων αὐτῶν ἐλπέδι τοῦ πάν- 
τῶς σφᾶς καταδεχϑήσεσϑαι, ποιήσειν νομέσας πάντας 
αὐτοὺς ἀπεώσατο. καὶ οἱ μὲν οὕτως ἐν τῷ μέσῳ τῆς 
πόλεως καὶ τοῦ στρατοπέδου, μηδετέρων σφᾶς δεχο- 
μένων. οἰκτρότατα ἀπώλοντο᾽ ἡ δὲ ἐπικουρία τῶν 
τε ἱππέων καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὑπ᾽ αὐτῶν ἀχϑέντων 
ἐπῆλϑε μὲν οὐκ ἐς μακρὰν τοῖς βαρβάροις, ἵππομα- 
χίᾳ δὲ δὴ ... τῶν Ῥωμαίων τῇ βοηϑείᾳ. καὶ μετὰ 
τοῦτο πειράσαντες νυκτὸς διὰ τῶν περιτειχισμάτων 
ἐς τὴν πόλιν ἐσελθεῖν ἰσχυρῶς ἐπόνησαν, τάφρους 
τε γὰρ οἵ Ῥωμαῖοι κρυπτὰς ἐν τοῖς ἱππασίμοις ἐπε- 
ποιήκεσαν καὶ σχόλοπας ἐς αὐτὰς ἐνεπεπήχεσαν, 
πάντα ἐπιπολῆς τῷ ἄλλῳ τῷ πέριξ χωρίῳ ὁμοιώσαν- 
τὲς, ὥστε καὶ τοὺς ἄνδρας καὶ τοὺς ἵππους ὅτι μά- 
λιστα ἐς αὐτὰ ἀπερισκέπτως ἐμπεσόντας σφαλῆναι. 
οὐ μέντοι καὶ ἐνέδοσαν πρὶν ἐκ παρατάξεως αὖϑις 
πρὸς αὐτοῖς τοῖς τειχίσμασιν αὐτοί τε ἅμα καὶ οἵ ἐκ 
τῆς πόλεως ἐπεξελθόντες πταῖσαι. 

ὁ δ᾽ οὖν Οὐερκιγγετόριξ ἠδυνήϑη μὲν ἐκφυγεῖν, 
οὔτε γὰρ ἑάλω καὶ ἄτρωτος ἦν, ἐλπέσας δ᾽, ὅτι ἐν 
φιλίᾳ ποτὲ τῷ Καίσαρι ἐγεγόνει, συγγνώμης παρ᾽ 
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αὐτοῦ τεύξεσϑαι, ἦλϑε πρὸς αὐτὸν μὴ ἐπικηρυκευ- 
σάμενος, καὶ καϑημένῳ οἵ ἐπὶ βήματος ἐξαίφνης 
ὥφϑη, ὥστε καὶ ταραχϑῆναί τινας ἄλλως τε γὰρ 

περιμήκης ἦν καὶ ἐν τοῖς ὅπλοις δεινῶς ἐνέπρεπεν" 
ἡσυχίας δ᾽ οὖν γενομένης εἶπε μὲν οὐδέν, πεσὼν δὲ 
ἐς γόνυ τώ τε χεῖρε πιέσας ἐδεῖτο. ταῦτα τοῖς μὲν 
ἄλλοις οἶχτον τῇ τε τῆς προτέρας αὐτοῦ τύχης ἀνα- 
μνήσει καὶ τῷ τῆς παρούσης ὄψεως περιπαϑεῖ ἐνέ- 
βαλεν᾽ ὁ δὲ δὴ Καῖσαρ αὐτό τε αὐτῷ τοῦτο, δι᾽ ὃ 
μάλιστα σωϑήσεσϑαι προσεδόκησεν, ἐπεκάλεσε, τῆς 
γὰρ φιλίας τὴν ἀντίταξιν ἀντιϑεὶς χαλεπωτέραν τὴν 
ἀδικίαν αὐτοῦ ἀπέφηνε, καὶ διὰ τοῦτυ οὔτε ἐν τῷ 
παραχρῆμα αὐτὸν ἠλέησεν ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐν δεσμοῖς 

ἔδησε, καὶ ἐς τὰ ἐπινίκια μετὰ τοῦτο πέμψας ἀπέ- 
κτείνε. 

τοῦτο μὲν οὖν ὕστερον ἐγένετο, τότε δὲ τοὺς 

[πι} 
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μὲν ὁμολογίᾳ τῶν λοιπῶν προσέϑετο, τοὺς δὲ καὶ 702 
μάχῃ κρατήσας ἐδουλώσατο. οἵ τε γὰρ Βελγικοὶ οὗ 
πλησιόχωροι, Κόμμιόν τινα ᾿Ζ“τρέβαν προστησαμενοΐ 
όφων, ἐπὶ πλεῖστον ἀντέσχον, καὶ δύο τε ἱππομαχέαις 
ἀγχώμαλα πῃ ἠγωνίσαντο, καὶ τρίτῃ πεξομαχία ἰσο- 

πάλῳ τὸ πρῶτον συνενεχϑέντες ἔπειτα ὑπὸ τοῦ ἵππι- 
κοῦ κατὰ νώτου σφίσιν ἀνελπίστως προσπεσόντος 
ἐτράπησαν. κἀκ τούτου τό τε στρατόπεδον τῆς νυκτὸς 
οἵ περιλιπεῖς ἐξέλιπον, καὶ διελϑόντες ὕλην τινὰ 
ἐκείνην τε ἐνέπρησαν καὶ τὰς ἁμάξας μόνας ὑπελί- 
ποντο, ὅπως τῶν πολεμίων διά τε ταύτας καὶ διὰ τὸ 

708 

πῦρ χρονισάντων φϑάσωσιν ἐς τὸ ἀσφαλὲς ἀποχωρή- 
σαντες. οὐ μέντοι καὶ ἐπιτυχεῖς τῆς ἐλπίδος ἐγένοντο᾽ 
οἵ γὰρ Ῥωμαῖοι ὡς τάχιστα τῆς φυγῆς αὐτῶν ἤσϑον- 
το, ἐπεδίωξάν σφας, καὶ ἐντυχόντες τῷ πυρὶ τὰ μὲν 
κατέσβεσαν τὰ δὲ καὶ διέκοψαν, καί τινες καὶ διὰ 

ὍΙΟ ΟΑΒΒΙΌΒ, 1. 29 
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μέσης τῆς φλογὸς δραμόντες κατέλαβον αὐτοὺς ἀπροσ- 
δόκητοι καὶ παμπληϑεῖς ἐφόνευσαν. ἐκ δὲ τούτου 
τῶν μὲν ἄλλων τινὲς ὡμολόγησαν, ὁ δὲ ᾿Δτρέβας 
διαφυγὼν οὐδ᾽ ὡς ἡσύχασεν, ἀλλὰ καὶ τὸν “αβιῆνον 
ἐπεχείρησεν ἐνεδρεῦσαί ποτε. ἡττηϑεὶς δὲ τῇ μάχῃ 
ἀνεπείσϑη μὲν ἐς λόγους αὐτῷ ἐλϑεῖν, πρὶν δὲ ἢ 
ὁτιοῦν συμβῆναι. τρωϑεὶς ὑπό τινος τῶν Ῥωμαίων 
ἀπιστίᾳ τοῦ μὴ ἂν ἀκριβῶς εἰρηνῆσαι διέφυγε, καὶ 
χαλεπὸς αὖϑις αὐτοῖς ἐγένετο, μέχρις οὗ ἀπογνοὺς 
τὰ πράγματα τοῖς μὲν ἄλλοις τοῖς συνοῦσίν οἵ ἀκέ- 
ραιον τὴν ἄδειαν ἐπὶ πᾶσι τοῖς σφετέροις ἔπραξεν, 
αὐτὸς δὲ ἑαυτοῦ τὸ μηδέποτε, ὥς γέ τινες, ἐς ὄψιν 
μηδενὸς Ῥωμαίου ἐλϑεῖν. ἐκεῖνοί τε οὖν οὕτω κατε- 
λύσαντο, καὶ οἵ λοιποὶ μετὰ τοῦτο, οἵ μὲν ἑκούσιοι 
οἵ δὲ καὶ καταπολεμηϑέντες, ἐχειρώϑησαν, καὶ αὐὖ- 
τοὺς ὁ Καῖσαρ καὶ φρουραῖς καὶ δικαιώσεσι χρημά- 
τῶν τε ἐσπράξεσι καὶ φόρων ἐπιτάξεσι τοὺς μὲν 
ἐταπείνωσε τοὺς δὲ ἡμέρωσε. 

ταῦτα μὲν οὕτως ἐπί τὲ Λουκίου Παύλου καὶ 
ἐπὶ Γαΐου Μαρκέλλου ὑπάτων ἐτελευτήϑη, ὁ δὲ δὴ 
Καῖσαρ τῶν μὲν Γαλατῶν ἕνεκα καὶ τοῦ χρόνου τοῦ 
πρὸς τὴν ἡγεμονίαν αὐτῷ δοϑέντος ἔκ τε τῆς Γαλα- 
τέας ἀπαλλαγῆναι καὶ ἐς τὴν Ῥώμην ἐπανακομισϑῆναιε 
ὥφειλεν᾽ ἐκεῖνός τε γὰρ ἐπ᾽ ἐξόδῳ ἦν καὶ ὁ πόλεμος 
ἐπέπαυτο, καὶ οὐδεμίαν ἔτ᾽ εὐπρεπῆ σκῆψιν πρὸς τὸ 
μὴ οὐ τά τε στρατόπεδα ἀφεῖναι καὶ ἰδιωτεῦσαι εἶχεν" 
ἐπεὶ δὲ τά τε ἐν τῷ ἄστει ἐστασιάξετο, καὶ ὁ Κράσ- 
ὅσος ἐτεϑνήκει, ὃ τε Πομπήιος ἔν τε δυνάμει αὖθις, 
ἅτε τρίτον ὑπατευκὼς καὶ τὴν ἐν τῇ Ἰβηρίᾳ ἀρχὴν 
ἐπὶ πέντε ἄλλα ἔτη δοϑῆναί οἵ διαπεπραγμένος, ἐγέ- 
νετο, καὶ αὐτῷ οὐκέτ᾽ οἰκείως, ἄλλως τὲ καὶ τοῦ 
παιδίου, ὅπερ που καὶ μόνον ἐν τῇ φιλίᾳ αὐτοὺς 
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κατεῖχε, τετελευτηκότος, .. .. ἐροβήϑη μὴ τῶν στρα- 
τιωτῶν ψιλωϑεὶς ἐπέ τε ἐκείνῳ καὶ ἐπὶ τοῖς ἄλλοις 
ἐχϑροῖς γένηται, καὶ οὐ διῆκεν αὐτούς. 

ἐν γὰρ δὴ τοῖς αὐτοῖς τούτοις ἔτεσιν ἄλλα τε ἐν 
τῇ πόλει στασιώδη πολλὰ κἀν ταῖς ἀρχαιρεσίαις μά- 
λιστα ἐγένετο, ὥστε μόλις ἑβδόμῳ μηνὶ τόν τε Κα- 
᾿λουῖνον καὶ τὸν Μεσσάλαν ὑπάτους ἀποδειχϑῆναι᾽ 
καὶ οὐδ᾽ ἂν τότε ἠρέϑησαν, εἰ μὴ Κύιντός τε Πομ- 
πήιος ὁ Ῥοῦφος ἐς τὸ δεσμωτήριον ὑπὸ τῆς βουλῆς, 
καίτοι τοῦ τε Σύλλου ϑυγατριδοὺς ὧν καὶ δημαρχῶν, 
ἐνεβλήϑη. καὶ τοῦτο καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς κακουργῆ- 
σαΐ τι ἐθελήσασιν ἐψηφίσϑη, τῷ τὸ Πομπηίῳ ἡ πρὸς 
αὐτοὺς βοήϑεια ἐνεχειρίσϑη. ἔστι μὲν γὰρ ὅτε καὶ 
οὗ ὄρνιϑες τὰς ἀρχαιρεσίας ἐπέσχον, οὐ βουλόμενοι 
τοῖς μεσοβασιλεῦσι γενέσϑαι᾽ μάλιστα δὲ οἵ δήμαρ- 
χοι, τὰ πράγματα τὰ ἐν τῇ πόλει διέποντες ὥστε καὶ 
τὰς πανηγύρεις ἀντὶ τῶν στρατηγῶν ποιεῖν, ἐκώλυον 
τὰς λοιπὰς ἀρχὰς αἱρεϑῆναι. καὶ διὰ τοῦτο καὶ ὁ 
Ῥοῦφος ἐς τὸ οἴκημα ἐσέπεσε. καὶ οὗτος μὲν τὸν 
Φαουώνιον ἀγορανομοῦντα ἐς αὐτὸ ὕστερον ἀπό τινος 
οὐ μεγάλης αἰτίας, ἵνα δὴ κοινωνὸν τῆς ἀτιμίας λά- 
βῃ, κατέϑετο᾽ πάντες δὲ οἵ δήμαρχοι ἄλλας τε σκή- 
ψεις ἐμποδίους ἐσέφερον., καὶ χιλιάρχους ἀντὶ τῶν 
ὑπάτων, ὅπως πλείους ἄρχοντες, ὥσπερ ποτέ, ἀπο- 
δεικνύωνται, καϑιστάναι ἐσηγοῦντο. ἐπειδή τὲ οὐ- 
δεὶς αὐτῶν ἐπείσθη. δικτάτωρα γοῦν τὸν Πομπήιον 
λεχϑῆναι δεῖν ἔφασκον. καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἐπὶ τῇ προ- 
φάσει ταύτῃ διέτριψαν" ἐκεῖνός τε γὰρ ἀπεδήμει, 

καὶ ἐκ τῶν παρόντων οὔτε ψηφίσασϑαί τις αὐτό, 
πρὸς γὰρ τὴν τοῦ Σύλλου ὠμότητα ἐμίσουν πάντες 
τὸ πολίτευμα, οὔτ᾽ αὖ μὴ ἐλέσϑαι διὰ τὸν τοῦ Πομ- 
πηίου φόβον ὑπέμεινε. τέλος δὲ ὀψέ ποτε αὐτὸς 
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ἐλθὼν τὴν μὲν δικτατωρείαν διδομένην οἵ δῆϑεν 
οὐκ ἐδέξατο, τοὺς δὲ ὑπάτους ἀποδειχϑῆναι παρε- 
σκεύασεν. οὐ μέντοι οὐδ᾽ ἐκεῖνοι διαδόχους σφίσι 
διὰ τὸν ἐκ τῶν σφαγέων τάραχον κατέστησαν. καέ- 
περ καὶ τὴν βουλευτικὴν ἐσθῆτα καταϑέμενοι. κἀν 
τῇ ἱππάδι τὴν γερουσίαν ὥσπερ ἐπὶ μεγάλῳ τινὶ 
πένϑει συνάγοντες. δόγμα τε ἐποιήσαντο μηδένα 
μήτε στρατηγήσαντα μήϑ᾽ ὑπατεύσαντα τὰς ἔξω ἡγε- 
μονίας. πρὶν ἂν πέντε ἔτη διέλϑῃ, λαμβάνειν, εἴ πῶς 
ὑπὸ τοῦ μὴ παραυτίκα ἐν δυνάμει τινὶ αὐτοὺς γέγνε- 
σϑαι παύσαινπο σπουδαρχοῦντες. οὔτε γὰρ ἐμετρίέα- 
ξον οὔϑ᾽ ὑγιὲς οὐδὲν ἐποίουν, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλους 
παρώρμηντο πολλὰ μὲν δαπανώμενοι πολλῷ δὲ ἔτι 
πλείω μαχόμενοι, ὥστε καὶ τὸν ὕπατόν ποτε τὸν Κα- 
λουῖνον ̓ τρωϑῆναι. οὔκουν οὔϑ᾽ ὕπατος οὔτε στρα- 
τηγὸς οὔτε πολίαρχός τίς σφας διεδέξατο, ἀλλὰ ἄναρ- 

705) κτοι κατὰ τοῦτο παντελῶς οἵ Ῥωμαῖοι τὰ πρῶτα τοῦ 
41 ἔτους ἐγένοντο. κἀκ τούτου οὔτε τι ἄλλο χρηστὸν συν- 

ἐβη, καὶ ἡ ἀγορὰ ἡ διὰτῶν ἐννέα ἀεὶ ἡμερῶν ἀγομένη ἐν 
2 αὐτῇ τῇ τοῦ Ἰανουαρίου νουμηνίᾳ ἤχϑη. καὶ τοῦτό 

τε αὐτούς, ὡς οὐκ ἀπὸ ταὐτομάτου συμβὰν ἀλλ᾽ ἐν 
τέρατος λόγῳ γενόμενον, ἐθορύβει, καὶ ὅτι βύας ἐν 
τῇ πόλει καὶ ὥφϑη καὶ συνελήφϑη., ἄγαλμά τέ τι 
ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας ἴδρωσε, καὶ λαμπὰς ἐκ τῶν νοτίων 
πρὸς ἀνατολὰς διέδραμε, καὶ πολλοὶ μὲν κεραυνοὶ 
πολλοὶ δὲ καὶ βώλοι λέϑοι τε καὶ ὄστρακα καὶ αἷμα 

3 διὰ τοῦ ἀέρος ἠνέχϑη. δοκεῖ δὲ ἔμοιγε καὶ ἐκεῖνο 
τὸ τῷ προτέρῳ ἔτει, ἐπ᾿ ἐξόδῳ αὐτοῦ, περί τε τὸν 
Σάραπιν καὶ περὶ τὴν Ἴσιν ψηφισϑὲν τέρας οὐδενὸς 
ἧττον γενέσϑαι᾽ τοὺς γὰρ ναοὺς αὐτῶν, οὖς ἰδίᾳ 

4 τινὲς ἐπεποίηντο, καθελεῖν τῇ βουλῇ ἔδοξεν. οὐ 
γὰρ δὴ τοὺς ϑεοὺς τούτους ἐπὶ πολὺ ἐνόμισαν. καὶ 
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ὅτε γε καὶ ἐξενίκησεν ὥστε καὶ δημοσίᾳ αὐτοὺς σέ- 
βεσϑαι, ἔξω τοῦ πωμηρίου σφᾶς ἱδρύσαντο. 

τοιαύτης οὖν τότε τῆς ἐν τῷ ἄστει καταστάσεως 
οὔσης, καὶ μηδενὸς τοῖς πράγμασιν ἐπιτεταγμένου, 
σφαγαὶ καϑ᾿ ἑκάστην ἡμέραν ὡς εἰπεῖν ἐγίγνοντο, 
τάς τε ἀρχαιρεσίας, καίτοι σπεύδοντες ἐπὶ τὰς ἀρχὰς 
καὶ δεκασμοῖς καὶ φόνοις δι᾿ αὐτὰς χρώμενοι. οὐκ 
ἐπετέλουν. ὁ γοῦν Μίλων ὑπατείαν αἰτῶν τὸν Κλω- 
διον ἐν τῇ ̓ ΑΔππίᾳ ὁδῷ συντυχόντα οἵ τὸ μὲν πρῶτον 
ἁπλῶς πῶς ἔτρωσεν, ἔπειτα δὲ φοβηϑεὶς μὴ ἐπεξέλϑῃ 
τῷ γεγονότι κατέσφαξεν, ἐλπίσας, ἐπειδὴ πάντας 
τοὺς οἰκέτας τοὺς τοῦτο ποιήσαντας εὐθὺς ἠλευϑέ- 
ρωσε, ῥᾷον τοῦ φόνου τελευτήσαντος αὐτοῦ ἢ τοῦ 
τραύματος, εἰ περιγίγνοιτο, ἀφεϑήσεσϑαι. ἀκούσαν- 
τὲς οὖν τοῦϑ᾽ οἱ ἐν τῇ πόλει πρὸς ἑσπέραν δεινῶς 
ἐταράχϑησαν᾽ ταῖς τε γὰρ στάσεσιν ἀφορμὴ πολέμου 
καὶ κακῶν ἐγίγνετο, καὶ οἱ διὰ μέσου, εἰ καὶ ἐμίσουν 
τὸν Κλώδιον, ὅμως διά τε τὸ ἀνθρώπινον καὶ ὅτι 
καὶ τοῦ Μίλωνος στερηϑῆναι ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ 
ἤϑελον, ἠγανάκτουν. παραλαβόντες δὲ αὐτοὺς οὔ- 
τως ἔχοντας ὃ τε Ῥοῦφος καὶ Τίτος Μουνάτιος Πλάγκος 
προσπαρώξυναν᾽ δημαρχοῦντες γὰρ ἔς τε τὴν ἀγορὰν 
νεχρὸν ὑπὸ τὴν ἕω ἐσεκόμισαν καὶ ἐπὶ τὸ βῆμα ἐπέϑε- 
σαν πᾶσί τε ἐπεδείκνυσαν, καὶ ἐπέλεγον οἷα εἰκὸς ἦν 
ὀδυρόμενοι, ὥστετὸν ὅμιλον καὶ ἐξ ὧν ἑώρων καὶ ἐξ ὧν 
ἤκουον συνταραχϑῆναι, καὶ μήτε τοῦ ὁσίου μήτε τοῦ 
ϑείου ἔτι φροντίσαι, ἀλλὰ πάντα μὲν τὰ περὶ τὰς ταφὰς 
νόμιμα συγχέαι, πᾶσαν δὲ ὀλίγου τὴν πόλιν κατα- 
πρῆσαι. τὸ γὰρ σώμα τοῦ Κλωδίου ἀράμενοι ἔς τε τὸ 
βουλευτήριον ἐσήνεγκαν καὶ εὐθέτησαν, καὶ μετὰ 
τοῦτο πυρὰν ἐκ τῶν βάϑρων νήσαντες ἔκαυσαν καὶ 
ἐκεῖνο καὶ τὸ συνέδριον. οὕτω τε οὐχ ὁρμῇ τινι, 
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οἵα που τοὺς ὄχλους ἐξαπιναία καταλαμβάνει. ἀλλ᾽ 
ἐκ προαιρέσεως αὐτὸ ἔπραξαν ὥστε καὶ τὴν ἐνάτην 
τὸ περίδειπνον ἐν αὐτῇ τῇ ἀγορᾷ, τυφομένου ἔτι 
τοῦ βουλευτηρίου. ποιῆσαι. καὶ προσέτι καὶ τὴν 
οἰκίαν τὴν τοῦ Μίλωνος καταφλέξαι ἐπιχειρῆσαι. 

4 ἐκείνη μὲν οὖν πολλῶν αὐτῇ ἀμυνάντων οὐκ ἐκαύ- 
ϑη᾽ ὁ δὲ δὴ Μίλων τέως μὲν περίφοβος ἐπὶ τῷ φό- 
νῷ ὧν ἐκρύπτετο, οὐχ ὑπὸ ἰδιωτῶν μόνον ἀλλὰ καὶ 
ἱππέων βουλευτῶν τέ τινων φρουρούμενος᾽ ἐπεὶ δὲ 
τοῦτό τε ἐγένετο καὶ τὴν ὀργὴν τῆς γερουσίας ἐς τὸ 
τῶν ἀντιστασιωτῶν μίασμα περιχωρήσειν ἤλπισεν, 

Ὁ εὐθὺς γοῦν τῆς δείλης ἐς τὸ παλάτιον δι᾿ αὐτὸ 
τοῦτο συλλεγέντες τόν τε μεσοβασιλέα προχειρισϑῆ- 
ναι, καὶ τῆς φυλακῆς τῆς πόλεως καὶ ἐκεῖνον καὶ τοὺς 
δημάρχους καὶ προσέτι καὶ τὸν Πομπήιον ἐπιμελη- 
ϑῆναι ὥστε “μηδὲν ἀπ᾽ αὐτῆς ἀποτριβῆναι, ἐψηφί- 
ὅαντο, προΐει τε ἐς μέσον καὶ τῆς ἀρχῆς ὁμοίως ἢ 
καὶ μάλλον ἀντεποιεῖτο. 

δ0 μάχαι τε οὖν ἐκ τούτου πολλαὶ καὶ σφαγαὶ αὖϑις 
ἐγίγνοντο, ὥστε τὴν βουλὴν τά τε προειρημένα ἐπι- 
κυρῶσαι, καὶ τὸν Πομπήιον μεταπέμψασϑαι, κατα- 
λόγους τε αὐτῷ καινοὺς ποιήσασϑαι ἐπιτρέψαι, καὶ 

2 τὰ ἐσθήματα ἀλλάξασϑαι. ἐλθόντος τε αὐτοῦ οὐ 
πολλῷ ὕστερον ἔξω τε τοῦ πωμηρίου πρὸς τῷ ϑεάτρῳ 
αὐτοῦ σὺν φρουρᾷ ἠϑροίσϑησαν καὶ τὰ τοῦ Κλωδίου 
ὀστὰ ἀνελέσθαι ἔγνωσαν, τό τε βουλευτήριον τῷ 
Φαύστῳ τῷ τοῦ Σύλλου υἱεῖ ἀνοικοδομῆσαι προσέ- 

8 ταξαν. ἦν μὲν γὰρ τὸ Ὁστίλιον, μετεσχεύαστο ὁὲ 
ὑπὸ τοῦ Σύλλου᾽ διὸ τοῦτό τε περὶ αὐτοῦ ἔδοξε, καὶ 
ὅπως ἐξοικοδομηϑὲν τὸ ἐκείνου ὄνομα ἀπολάβῃ. με- 
τεώρου δὲ τῆς πόλεως οὔσης ἐπὶ τοῖς ἄρξουσί σφων, 
καὶ διαϑροούντων τῶν μὲν ὡς δικτάτωρα τὸν Πομ- 
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πήιον, τῶν δὲ ὡς ὕπατον τὸν Καίσαρα αἵρεϑῆναι 
δεῖ, οὕτω γάρ που ἐκ προαιρέσεως ἐπὶ τοῖς κατειρ- 
γασμένοις αὐτὸν ἐτίμων ὥστε καὶ ἕξήκονθ᾽ ἡμέρας 
ϑῦσαι ἐπ᾽ αὐτοῖς ψηφίσασϑαι. φοβηϑέντες ἑκάτερον 
οἵ τε ἄλλοι βουλευταὶ καὶ Βίβουλος, ὅσπερ που τὴν 
γνώμην πρῶτος ἐρωτηϑεὶς ποιήσεσϑαι ἔμελλε. προ- 
κατέλαβον τὴν τοῦ πλήϑους ὁρμήν, τῷ Πομπηίῳ τὴν 
ὑπατείαν, ὥστε μὴ δικτάτωρα αὐτὸν λεχϑῆναι, καὶ 
μόνῳ γε, ἵνα μὴ ὁ Καῖσαρ αὐτῷ συνάρξῃ, δόντες. 
ξένον τε δὴ τοῦτο καὶ ἐπὶ μηδενὸς ἄλλου γενόμενον 
ἔπραξαν, καὶ ὀρθῶς αὐτὸ πεποιηκέναι ἔδοξαν ἐπειδὴ 
γὰρ ἧττον τοῦ Καίσαρος τῷ ὁμίλῳ προσέκειτο, ἀπορ- 
ρήξειν τε αὐτὸν ἀπ᾽ ἐκείνου παντάπασι καὶ σφε- 
τεριεῖσϑαι ἤλπισαν. καὶ ἔσχεν οὕτω τῷ τε γὰρ 
καινῷ καὶ τῷ παραδόξῳ τῆς τιμῆς ἐπαρϑεὶς οὐκέτι 
οὐδὲν ἐς τὴν τῶν πολλῶν χάριν ἐβούλευσεν, ἀλλ᾽ 
ἀκριβῶς πᾶντα τὰ τῇ βουλῇ ἀρέσκοντα ἔπραξεν. 

οὐ μέντοι καὶ μόνος ἄρξαι ἠϑέλησε᾽ τὴν γὰρ εὖ- 
κλειαν ἐν τῷ δεδόχϑαι τοῦτ᾽ ἔχων, τὸν φϑόνον τὸν 
ἐπ᾽ αὐτῇ ἐξέκλινε. καὶ φοβηϑεὶς μήποτε κενῆς τῆς 
χώρας οὔσης ὁ Καῖσαρ ἔκ τε τῆς τῶν δυνάμεων καὶ 
ἐκ τῆς τοῦ πλήϑους σπουδῆς συνάρχων αὐτῷ δοϑῇ, 
ἐκείνῳ μέν, ἵνα μὴ καὶ παντελῶς παρημελῆσϑαι νο- 
μίσῃ κἀκ τούτου τινὰ ὀργὴν δικαίαν ποιήσηται; πα- 
φεσκεύασε διὰ τῶν δημάρχων ἐπιτραπῆναι καὶ ἀπόντι 
τὴν ἀρχήν, ὅταν ἐκ τῶν νόμων καϑήκῃ» αἰτῆσαι, 
αὐτὸς δὲ Κύιντον Σκιπίωνα πενϑερόν τέ οἱ ὄντα 
καὶ δεκασμοῦ αἰτίαν ἔχοντα προσείλετο. οὗτος γὰρ 
γόνῳ μὲν υἱὸς τοῦ Νασικοὺ ὦν, ἐκ δὲ δὴ κλήρου 
διαδοχῆς ἐς τὸ τοῦ Μετέλλου τοῦ εὐσεβοῦς γένος 
ποιηϑεὶς καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὴν ἐπίκλησιν αὐτοῦ φέ- 
ρῶν, τήν τε ϑυγατέρα τῷ Πομπηίῳ ἐξέδωκε, καὶ 
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παρ᾽ αὐτοῦ τήν τε ὑπατείαν καὶ τὸ μὴ κατηγορηϑῆ- 
ναι ἀντέλαβε. πάνυ γὰρ πολλοὶ ἐπὶ τῷ ἐγκλήματι 
τούτῳ εὐθύνϑησαν, καὶ μαάλισϑ᾽ ὅτι τὰ δικαστήρια 
ἀκριβέστερον ἐκ τῶν τοῦ Πομπηίου νόμων συνήγετο. 
πάντας τε γὰρ τοὺς ἄνδρας ἐξ ὧν τοὺς δικάσοντας 

ἀποκληροῦσϑαι ἔδει αὐτὸς ἐπελέγετο, καὶ τὸν τῶν 
συναγορευσόντων ἑκατέρῳ τῷ μέρει ἀριϑμὸν ὥρισεν, 
ὥστε μὴ ὑπὸ τοῦ πλήϑους αὐτῶν τοὺς δικαστὰς 9ο- 
ρυβουμένους ἐκταράττεσϑαι. χρόνον τε τῷ μὲν διω- 
κοντι δύο ὥρας, τῷ δὲ φεύγοντι τρεῖς δίδοσϑαι ἐκέ- 
λευσε. καὶ ὃ δὴ μάλιστα πλείστοις ἐλυμαίνετο. τό 
τινας ἐπαινέτας ὑπὸ τῶν κρινομένων δέδοσθϑαι, πάμ- 
πολλοι γὰρ ὑπὸ τῶν ἀξιοπίστων ἐπαινούμενοι ἐξηρ- 
πάξοντο, ἐπηνώρϑωσε, νομοϑετήσας μηδένα ἔτι τὸ 
παράπαν ἐπαινέτην τοῖς τοιούτοις γίγνεσϑαι. καὶ 
ταῦτα μὲν ἄλλα τέ τινα κατὰ πάντων ὁμοίως τῶν 
δικαστηρίων ἐτάχϑη, τοῖς δὲ δὴ τὰς ἀρχὰς δεκάξουσι 
καὶ τοὺς προεαλωκότας ἐπὶ τοιούτῳ τινὶ κατηγόρους 
ἐπέστησεν, ἀϑλόν σφισιν οὐκ ἐλάχιστον προϑείς " 
εἰ γάρ τις ἤτοι δύο τῶν ὁμοίων τῶν τὲ ἐλαττόνων 
ἢ καὶ ἕνα τῶν μειξόνων τῆς καϑ᾽ ἕξαυτὸν αἰτίας 
εἷλεν. ἄδειαν εὑρίσκετο. 

ἄλλοι τε οὖν ἐκ τούτου πολλοὶ καὶ ἑάλωσαν καὶ 
Πλαύτιος Ὑψαῖος ἀνταιτήσας τῷ τε Μίλωνι καὶ τῷ 

Σκιπίωνι τὴν ὑπατείαν. τῶν γὰρ δὴ τριῶν δωρο- 
φορησάντων μόνος ἐκεῖνος. κατεδικάσϑη. ὃ τε γὰῤ 
Σκιπίων ἐγράφη μὲν καὶ ὑπὸ δυοῖν γε, οὐκ ἐκρίϑη 
δὲ διὰ τὸν Πομπήιον" καὶ ὁ Μίλων ἐπὶ μὲν τούτῳ 
οὐκ ἐσήχϑη, τὸ γὰρ τοῦ φόνου ἔγκλημα μεῖξον εἶχεν, 
ὑπαχϑεὶς δὲ ἐπ᾽ ἐκείνῳ ἑάλω, μηδὲν δυνηϑεὶς βίαιον 
δρᾶσαι. ὃ γὰρ Πομπήιος τήν τε ἄλλην πόλιν διὰ φυλα- 
κῆς ἐποιήσατο καὶ ἐς τὸ δικαστήριον σὺν ὁπλίταις 
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ἐσῆλθε, ϑορυβησάντων τε ἐπὶ τούτῳ τινῶν προσέταξε 
τοῖς στρατιώταις ἐκδιῶξαι αὐτοὺς ἐκ τῆς ἀγορᾶς πλα- 
γίοις καὶ πλατέσι τοῖς ξίφεσι παίοντας. ἐπειδή τε οὐχ 
ὑπεῖκον ἀλλὰ καὶ καϑάπερ ἐν παιδιᾷ τινι πλαγιαξόμε- 
νου ὕβριξον, καὶ ἐερώϑησαν τινες αὐτῶν καὶ ἀπέϑανον. 

τάτε οὖν δικαστήρια ἡσύχως ἐκ τούτων συνήγε- 
τος καὶ ἐδικαιώϑησαν ἐπί τε ἑτέροις τισὶ πολλοὶ καὶ 
ἐπὶ τῷ τοῦ Κλωδίου φόνῳ ἄλλοι τε καὶ ὁ Μίλων, 
καίτοι τὸν Κικέρωνα συναγωνιστὴν ἔχων. ὁ γὰρ βή- 
τῶρ ἐκεῖνος τὸν τε Πομπήιον καὶ τοὺς στρατιώτας 

ἐν τῷ δικαστηρίῳ παρὰ τὸ καϑεστηκὸς ἰδὼν ἐξε- 
πλαάγη καὶ κατέδεισεν, ὥστε τῶν μὲν παρεσκευασ- 
μένων μηδὲν εἰπεῖν. βραχὺ δέ τι καὶ τεϑνηκὸς χα- 
λεπῶς φϑεγξάμενος ἀγαπητῶς μεταστῆναι. τοῦτον 
γὰρ τὸν λόγον τὸν νῦν φερόμενον ὡς καὶ ὑπὲρ τοῦ 
Μέλωνος τότε λεχϑέντα χρόνῳ ποϑ᾽ ὕστερον καὶ 
κατὰ σχολὴν ἀναϑαρσήσας ἔγραψε. καὶ δὴ καὶ τοιόνδε 
τι περὶ αὐτοῦ παραδέδοται. ὁ Μίλων τῷ λόγῳ πεμ- 
φϑέντι οἵ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐντυχών., ἐπεφυγάδευτο γάρ, 
ἀντεπέστελε λέγων ὅτι ἐν τύχῃ αὐτῷ ἐγένετο τὸ μὴ 
ταῦϑ' οὕτω καὶ ἐν τῷ δικαστηρίῳ λεχϑῆναι᾽ οὐ γὰρ 
ἂν τοιαύτας ἐν τῇ Μασσαλίᾳ. ἐν ἡ κατὰ τὴν φυγὴν 
ἦν, τρίγλας ἐσϑέειν. εἴπερ τι τοιοῦτον ἀπελελόγητο. 
τοῦτο δὲ ἔγραψεν οὐχ ὅτι τοῖς παροῦσιν ἠρέσκετο, . 
πολλὰ γὰρ ἐπὶ τῇ καϑόδῳ ἐπετόλμησεν, ἀλλ᾽ ἐς τὸν 
Κικέρωνα ἀποσκώπτων, ὅτι μηδὲν χρηστὸν ἐν τῷ 
τῆς ἀπολογίας καιρῷ εἰπὼν ἔπειτα ἀκάρπους λόγους 
καὶ ἐμελέτα καὶ ἔπεμπεν αὐτῷ, ὥσπερ τι ὠφελῆσαι 
τότε αὐτὸν δυναμένους. 

ὃ τε οὖν Μίλων οὕτως ἑάλω, καὶ ὁ Ῥοῦφος ὃ τε 
Πλάγκος ἐπειδὴ πρῶτον ἐκ τῆς ἀρχῆς ἐξήλϑον, ἄλλοι τε 
σὺν αὐτοῖς συχνοὶ διὰ τὴν τοῦ βουλευτηρίου ἔμπρη- 
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σιν, καίτοι τῷ Πλάγκῳ καὶ τοῦ Πομπηίου συσπου- 
δάσαντος, ὥστε καὶ βιβλίον ἔπαινόν τε ἅμα αὐ- 
τοῦ καὶ ἱκετείαν ἔχον ἐς τὸ δικαστήριον ἔπεμψεν" ὃ 
γὰρ Κάτων ὁ Μάρκος, δικάξειν ὃὲ ἔμελλεν, οὐκ ἔφη 
τὸν ἐπαινέτην ἐπὶ τῇ τῶν ἑαυτοῦ νόμων καταλύσει 
προσίεσϑαι. καὶ ὁ μὲν οὐκέτι τὴν ψῆφον ἔδωκεν" 
ὁ γὰρ Πλάγκος ὡς καὶ τὴν καϑαιρήσουσαν αὐτὸν 
οἴσοντα ἐξέκρινεν᾽ ἐξῆν γὰρ ἐκ τῶν Πομπηίου νόμων 
πέντε ἑκατέρῳ τῶν διαδικούντων ἐκ τῶν δικάσειν 
σφίσι μελλόντων ἀπολέγειν᾽ οἵ μέντοι ἄλλοι δικασταὶ 
κατεψηφίσαντο αὐτοῦ. οὔτε γὰρ ἄλλως ὀρϑῶς ἔχειν 
ἔδοξέ σφισι, τοῦ ἹΡούφου κατεγνωκόσιν, ἐκεῖνον ἐπὶ 
τοῖς αὐτοῖς κρινόμενον ἀφεῖναι καὶ ἐπειδὴ τὸν 
Πομπήιον συναιρόμενόν οἵ εἶδον, ἀντεσπούδασαν 
αὐτῷ, μὴ καὶ δοῦλοί τινες ἄντικρυς αὐτοῦ μᾶλλον 
ἢ δικασταὶ νομισϑῶσιν εἶναι. καίπερ καὶ τότε ὁ Κι- 
κέρων οὐδὲν βέλτιον τοῦ Πλάγκου κατηγόρησεν ἢ 
ὑπὲρ τοῦ Μίλωνος ἀπελογήσατο᾽ ἥ τὰ γὰρ τοῦ 
δικαστηρίου ὄψις ἡ αὐτὴ ἦν, καὶ ὁ Πομπήιος ἐν ἕκα- 
τέρῳ τἀναντία οὗ καὶ ἐβουλεύετο καὶ ἔπραττεν, ὅϑεν 
οὐχ ἥκιστα αὖϑις αὐτῷ προσέχρουσε. 

ταῦτά τε οὖν ἅμα διῴκει. καὶ τὸν περὶ τῶν 
ἀρχαιρεσιῶν νόμον τὸν κελεύοντα τοὺς ἀρχήν τινα 
ἐπαγγέλλοντας ἐς τὴν ἐκκλησίαν πάντως ἀπαντᾶν, 
ὥστε μηδένα ἀπόντα αἱρεῖσϑαι; παρημελημένον πῶς 
ἀνενεώσατο" τό τὲ δόγμα τὸ μικρὸν ἔμπροσϑεν 7ε- 
νόμενον, ὥστε τοὺς ἄρξαντας ἐν τῇ πόλει μὴ πρότε- 
ρον ἐς τὰς ἔξω ἡγεμονίας, πρὶν πέντε ἔτη παρελϑεῖν, 
κληροῦσϑαι, ἐπεκύρωσεν. οὐδ᾽ ἠσχύνθη τότε μὲν 
τοιαῦτα γράψας, ὕστερον δὲ οὐ πολλῷ αὐτός τε τὴν 
᾿Ιβηρίαν ἐς πέντε ἄλλα ἔτη λαβών, καὶ τῷ Καίσαρι 
καὶ ἀπόντι, οἵ γὰρ φίλοι αὐτοῦ δεινῶς ἠγανάκτουν, 

παν οοο Ν τεξερ σειρττς αρ ὑεσεε ΞΕ ελη Κποπσσαρροςς- ἢ 
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αἰτῆσαι τὴν ὑπατείαν, ὥσπερ ἐψήφιστο, δούς. προσ- 
ἔγραψε μὲν γὰρ τῷ νόμῳ τὸ μόνοις αὐτὸ ἐξεῖναι 
ποιεῖν. οἷς ἂν ὀνομαστέ τε καὶ ἄντικρυς ἐπιτραπῇ, 
διέφερε δ᾽ οὐδὲν τοῦτο τοῦ μηδ᾽ ἀρχὴν κεκωλύσϑαι᾽ 
πάντως γὰρ οἵ τι δυνάμενοι καὶ ἐκεῖνο ψηφισϑήναΐί 
σφισι διαπράξασϑαι ἔμελλον. 

ὁ μὲν οὖν Πομπήιος τοιαῦτα ἐπολιτεύετο, ὁ δὲ 
δὴ Σκιπέων οὔτε ἐνομοϑέτησέ τι. καὶ τὰ πρὸς τοῦ 
Κλωδίου περὶ τῶν τιμητῶν γραφέντα κατέλυσε. καὶ 
ἔδοξε μὲν τὴν ἐκείνων χάριν τοῦτο πεποιηκέναι, 
ἐπειδὴ τὴν ἐξουσίαν αὐτοῖς ἣν καὶ πρὶν εἶχον ἀπέ- 
δωκε. περιέστη δὲ ἐς τοὐναντίον. ὑπὸ γὰρ τοῦ πολ- 
λοὺς ἔν τε τῇ ἱππάδι καὶ ἐν τῷ βουλευτικῷ φλαύρους 
ἄνδρας εἶναι. τέως μὲν μηδένα μήτε κατηγορηϑέντα 
μήϑ᾽ ἁλόντα διαγράψαι σφίσιν ἐξῆν, οὐδεμίαν τῶν 
οὐκ ἀπαλειφομένων αἰτίαν εἶχον ἀπολαβόντες δὲ τὴν 
ἀρχαίαν ἰσχύν, ὑφ᾽ ἧς αὐτοῖς καὶ καϑ᾽ ἑαυτοὺς τὸν 
ἑκάστου βίον ἐξετάξουσι τοῦτο ποιεῖν ἐδέδοτο. οὔτε 
πολλοῖς προσκρούειν ὑπέμενον, οὔτ᾽ αὖ ἐν μέμψει 
τινὶ ὡς μὴ διαγράφοντες τοὺς οὐκ ἐπιτηδείους γίγνε- 
Όϑαι ἤϑελον, καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ ἐφίετο ἔτι τῆς ἀρ- 
χῆς τῶν ἐμφρόνων οὐδὲ εἷς. 

περὶ μὲν δὴ τοὺς τιμητὰς ταῦτ᾽ ἐψηφίσϑη, ὁ δὲ 
δὴ Κάτων ἄλλως μὲν οὐδεμιᾶς ἀρχῆς ἐδεῖτο, ἰδὼν 
δὲ τόν τε Καίσαρα καὶ τὸν Πομπήιον ὑπὲρ τὴν κα- 
τάστασιν τῆς πολιτείας αὐξανομένους, καὶ ὑπο- 
τοπήσας ἤτοι καὶ ἀμφοτέρους σφᾶς τὰ πράγματα 
ἕξειν, ἢ καὶ διενεχϑέντας ἀλλήλοις στάσιν τε μεγί- 
στην ποιήσειν καὶ τὸν κρατήσαντα αὐτῶν μοναρχή- 
σειν, ἠἡϑέλησε μέν σφας πρὶν ἀνταγωνιστὰς γενέσϑαι 
καταλῦσαι, καὶ τὴν ὑπατείαν ἐπ᾽ αὐτοὺς ἤτησεν, 
ἐπειδήπερ ἰδιωτεύων οὐδὲν ἰσχύσειν ἔμελλεν, ὑπο- 
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πτευϑεὶς δὲ ὑπὸ τῶν τὰ ἐκείνων πραττόντων τοιοῦ- 
τὸν τι δράσειν οὐκ ἀπεδείχϑη. ἀλλ᾽ ὅ τε Μάρκελλος 
ὁ Μάρκος καὶ ὁ Ῥοῦφος ὁ Σουλπίκιος, ὁ μὲν διὰ τὴν 
τῶν νόμων ἐμπειρίαν ὁ δὲ διὰ τὴν τῶν λόγων δύνα- 
μὲν, ἡἠρέϑησαν, ἄλλως τε καὶ ὅτι αὐτοὶ μέν, εἰ καὶ 
μὴ χρήμασιν ἢ βιαίῳ τινὶ ἔργῳ, ἀλλὰ τῇ γε ϑεραπείᾳ 
καὶ τῇ παρακλήσει πολλῇ πρὸς πάντας ἐχρήσαντο, 
ὁ δὲ δὴ Κάτων οὐδένα αὐτῶν ἐθεράπευσε. καὶ ὁ 
μὲν οὐκέτ᾽ αὖϑις τῆς ἀρχῆς ἀντεποιήσατο, λέγων 
ἀγαϑοῦ ἀνδρὸς ἔργον εἶναι μήτ᾽ ἀποδιδράσκειν τὴν 
προστασίαν τῶν κοινῶν. ἄν γέ τινες χρῆσϑαι αὐτῷ 
ἐθελήσωσι, μήϑ᾽ ὑπὲρ τὸ προσῆκον αὐτῆς ἐφίεσϑαι" 
Μάρκελλος δὲ πάντ᾽ εὐθὺς ἐπὶ τῇ τοὺ Καίσαρος 
καταλύσει, τῆς γὰρ τοῦ Πομπηίου μερίδος ἦν, ἔπραττε, 
καὶ ἄλλα τε ἐπ᾽ αὐτῷ πολλά, καὶ ὥστε καὶ διάδοχόν 
οἵ ἤδη καὶ πρὸ τοῦ καϑήκοντος χρόνου πεμφϑήναι, 
ἐσηγήσατο. καὶ αὐτῷ ὃ τε Σουλπίκιος καὶ τῶν δη- 
μάρχων τινὲς ἀντέπραξαν, οὗτοι μὲν τῇ πρὸς τὸν 
Καίσαρα χάριτι᾽ ἐκεῖνος δ᾽ αὐτοῖς ἐκοινώσατο καὶ 
ὅτι τοῖς πολλοῖς οὐκ ἤρεσκε τό τινα μεταξὺ ἄρχοντα 
μηδὲν ἠδικηκότα παυϑῆναι. μαϑὼν οὖν ταῦϑ᾽ ὃ 
Πομπήιος, ἀπῆρε μὲν γὰρ ἐκ τοῦ ἄστεως ὡς καὶ ἐς 
τὴν Ἰβηρίαν στρατεύσων, οὐ μὴν οὐδὲ τότε ἐκ τῆς 
Ἰταλίας ἐξεχώρησεν, ἀλλὰ τοῖς ὑποστρατήγοις πάντα 
τὰ ἐκεῖ προστάξας αὐτὸς τῇ πόλει ἐφήδρευε, τὸ μὲν 
δὴ τὸν Καίσαρα τῆς ἡγεμονίας παραλυϑῆναι οὐδὲ 
ἑαυτῷ ἀρέσκειν ἐπλάττετο, ἔπραττε δ᾽ ὅπως, ὅταν 
τὸν δεδομένον οἵ χρόνον διάρξῃ. τοῦτο δὲ οὐκ ἐς 
μακρὰν ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐν τῷ ὑστέρῳ ἔτει γενήσεσϑαι 
ἔμελλε, τά τε ὅπλα κατάϑηται καὶ ἰδιωτεύσων οἴκαδε 
ἐπανέλϑῃ. καὶ διὰ τοῦτο Γάιόν τε Μάρκελλον ἄνε- 
ψιὸν ἢ καὶ ἀδελφόν, λέγεται γὰρ ἕκάτερον, ὑπατεῦσαι, 
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ἐπειδὴ τῷ Καίσαρι, καίπερ ἐξ ἐπιγαιίας προσήκων, 
ἐχϑρὸς ἦν, καὶ τὸν Κουρίωνα τὸν Γάιον. δι᾽ ἔχϑρας 
καὶ αὐτὸν ἐκ παλαιοῦ οἷ ὄντα, δημαρχῆσαι ἐποίησεν. 

ὃ οὖν Καῖσαρ μήτ᾽ ἄλλως ὑπομένων ἔκ τε τηλι- 
καύτης καὶ ἐκ χρονίου ἡγεμονίας ἐδιωτεῦσαι. καὶ 
φοβηϑεὶς μὴ καὶ ἐπὶ τοῖς ἐχϑροῖς γένηται, παρεσκενά- 
ξετο ὡς καὶ ἀκόντων αὐτῶν ἐν τῇ ἀρχῇ ἐμμενῶν, 
καὶ στρατιώτας προσκατελέγετο καὶ χρήματα ἤϑροιξεν 
ὅπλα τε ἐποίει, καὶ καϑ' ἡδονὴν πᾶσιν ἡγεῖτο. κἀν 
τούτῳ καὶ τὰ οἴκοι τρόπον τινά, τοῦ μὴ πάντα βίᾳ 
ἀλλὰ καὶ πευϑοῖ τι πράττειν δοκεῖν, προδιοικήσασϑαι 
ἐθελήσας ἔγνω συναλλαγῆναι τῶ Κουρίέωνι᾽ τοῦ τε 
γὰρ τῶν Κουριώνων γένους ἦν. καὶ τὴν γνώμην 
ὀξύς. εἰπεῖν τε δεινός ̓  τῷ τε πλήϑει πιϑανώτατος, 
καὶ χρημάτων ἐς τὰ πάντα ἁπλῶς ἐξ ὧν ἢ αὐτός τι 
πλεονεκτήσειν ἢ καὶ ἑτέρῳ διαπράξειν ἤλπιξεν ἀφει- 
δέστατος. καὶ αὐτὸν πολλὰ μὲν ἐπελπίσας., πάντων 
δὲ τῶν ὀφειλημάτων. συχνῶν διὰ τὸ πολλὰ δαπανᾶ- 
σϑαι ὄντων. ἀπαλλάξας ἀνηρτήσατο. πρὸς γὰρ τὴν 
παροῦσαν ὧν ἔπραττε σπουδὴν οὔτε ἀργυρίου, ἅτε 
καὶ ἐξ αὐτῶν ἐκείνων ἀργυρολογῶν, ἐφεέδετο. καὶ 
προσυπισχνεῖτό τισι παμπληϑῆ ὧν οὐδὲ πολλοστὸν 
μέρος δώσειν ἔμελλε. καὶ οὐ μόνον γε τοὺς ἐλευ- 
ϑέρους ἀλλὰ καὶ τοὺς δούλους τούς τι καὶ ὁποσονοῦν 
παρὰ τοῖς δεσπόταις σφῶν δυναμένους ἐθεράπευσε" 
καὶ συχνοὶ αὐτῷ καὶ ἐκ τούτου καὶ τῶν ἱππέων καὶ 
τῶν βουλευτῶν ὑπῆρξαν. 

ὁ δ᾽ οὖν Κουρίων ἐφρόνησε μὲν: τὰ τοῦ “Καίσαρος, 

οὐ μέντοι καὶ παραχρῆμα φανερῶς αὐτὰ πράττειν 
ἤρξατο᾽ πρύφασίν τε γὰρ εὐπρεπὴ τοῦ μὴ καὶ ἑκὼν 
ἀλλ᾽ ἀναγκασϑεὶς δὴ μεϑεστηκέναι δόξαι ἐξήτει, καὶ 
ἐνόμισεν, ὅσῳ ἂν ἐπὶ πλεῖον τοῖς ἐχϑροῖς αὐτοῦ ὡς 
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καὶ φίλος σφῶν συγγένηταν, καὶ πλείω καὶ μεέξω 
2 τῶν ἀπορρήτων αὐτῶν μαϑήσεσϑαι. δι᾿ οὖν ταῦτα 

ἐπὶ μακρότατόν τε ἐπεκρύψατο, καὶ ὅπως μηδένα 
τρόπον ὑποπτευϑῇ μεταβεβλῆσϑαί τε καὶ οὐκ ἀνὰ 
πρώτους καὶ πάντα τὰ ἐναντία τῷ Καίσαρι καί τότε 
ἔτι καὶ φρονεῖν καὶ λέγειν, καὶ ἐδημηγόρει κατ᾽ αὖ- 
τοῦ ἀφ᾽ οὗ γε καὶ δημαρχεῖν ἤρξατο, καὶ ἐσηγεῖτο 

8 πολλὰ καὶ ἄτοπα. καί τινα καὶ ἐπὶ τῇ βουλῇ τοῖς 
τε δυνατωτάτοις σφῶν, οἵπερ που καὶ τὰ τοῦ Πομ- 
πηίου μάλιστ᾽ ἔπραττον, ἔγραφεν, οὐχ ὅτι καὶ ἤϑελεν 
ἢ καὶ ἤλπιξέ τι αὐτῶν γνωσθήσεσϑαι. ἀλλ᾽ ἵνα μὴ 
προσδεχομένων μήτε κατὰ τοῦ Καίσαρός τι ψηφισϑείη, 
πολλὰ γὰρ ἐπ᾿ αὐτῷ ὑπὸ πολλῶν ἐγράφετο, καὶ αὖ- 

62 τὸς ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ μετασταίη. συχνὸν οὖν 
ἐκ τούτου χρόνον ἄλλοτε ἄλλαις σκήψεσιν, ὥστε μη- 

δὲν αὐτῶν τὸ παράπαν κυρωϑῆναι, κατατρίψας ἀγα- 
νακτεῖν τὲ προσεποιεῖτο, καὶ ἠξίου μῆνα ἄλλον πρὸς 
τὰς ἀπ᾿ αὐτῶν δὴ νομοϑεσίας ἐπεμβληϑῆναι. τοῦτο 
δὲ ἐγίγνετο μὲν ὁσάκις γε καὶ καϑῆκον ἦν, οὐ μέντοι 
κατ᾽ ἐκεῖνο συνέβαινεν, ὥσπερ που καὶ αὐτὸς ἄτε 

2 ποντίφεξ ὧν ἠπίστατο. ὅμως δ᾽ οὖν δεῖν τε αὐτὸ 
γενέσϑαι ἔλεγε, καὶ τοὺς συνιερέας ὅσον ἀπὸ βοῆς 
ἐξεβιάξετο᾽ καὶ τέλος μὴ δυνηϑεὶς αὐτοὺς πεῖσαι 
συγκαταϑέσϑαι οἷ, ὥσπερ οὐδὲ ἐβούλετο, υὐδ᾽ ἄλλο΄ 
τι διὰ τοῦτο ψηφισϑῆναι ἐπέτρεψεν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ 

8 φανεροῦ ἤδη τὰ τοῦ Καίσαρος διαδικαιῶν, ἐπειδὴ 
μηδὲν κατ᾽ αὐτοῦ δῆϑεν ἠδυνήϑη ποιῆσαι, πᾶν ὅ,τι 
ποτὲ ἐνεδέχετο, οὐ δεχϑῆναι προΐσχετο, καὶ μαλισϑ᾽ 
ὅτι πάντας τοὺς τὰ ὅπλα ἔχοντας ταῦτά τε καταϑέ- 
σϑαι καὶ τὰ στρατόπεδα διαλῦσαι χρή, ἢ μηδ᾽ ἐκεῖς- 
γον ψιλώσαντας αὐτῶν ταῖς δυνάμεσι ταῖς τῶν ἀν- 

4 τιστασιωτῶν ἐκδοῦναι. ἔλεγε δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι καὶ 
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τὸν Καίσαρα ποιῆσαι αὐτὸ ἤϑελεν, ἀλλ᾽ ὅτι τὸν Πομ- 

πήιον εὖ ἠπίστατο μὴ πειϑαρχήσοντα αὐτῷ, καὶ ἐκ 
τούτου καὶ ἐκείνῳ πρόφασις εὔλογος τοῦ μὴ διιέναι 
τοὺς “στρατιώτας ἐδίδοτο. 

ὁ οὖν “Πομπήιος ἐπεὶ μηδὲν ἄλλως πράττων 
ἤνυτε, πρός τε τὸ τραχὺ ἀπαρακαλύπτως ὥρμησε, 
καὶ ἐκ τοῦ προφανοῦς πάντα καὶ ἔλεγε καὶ ἐποίει 
κατὰ τοῦ Καίσαρος. οὐ μέντοι καὶ κατέπραξέ τι. 
ἄλλοι τε γὰρ ἐκείνῳ πολλοὶ καὶ Λούκιος Παῦλος ὁ 
τοῦ Μαρκέλλου συνάρχων, ὃ τε Πίσων ὁ Λούκιος ὁ 
πενϑερὸς αὐτοῦ τιμητὴς ὧν συνηγωνίξοντο᾽ καὶ γὰρ 
τιμηταὶ τὸν χρόνον τοῦτον ὃ τε Κλαύδιος ὁ "Ἄππιος 
καὶ ὁ Πίσων, καίτοι μὴ βουληϑείς, ἐγένοντο. καὶ 
οὗτος μὲν διὰ τὴν συγγένειαν ὑπῆρχε τῷ Καίσαρι, 
ὁ δὲ δὴ Κλαύδιος ἠναντιοῦτο μὲν αὐτῷ, τὰ γὰρ τοῦ 
Πομπηίου ἡρεῖτο, οὐκ ἐλάχστα δὲ καὶ ἄκων ὠφέλησε" 
πλείστους γὰρ καὶ τῶν ἱππέων καὶ τῶν βουλευτῶν 
διέγραψεν, ἐκβιασάμενος τὸν συνάρχοντα, κἀκ τούτου 
πάντας αὐτοὺς τὰ τοῦ Καίσαρος φρονεῖν ἐποίησεν. 

ὁ γὰρ Πίσων οὔτ᾽ ἄλλως πράγματ᾽ ἔχειν ἐθέλων καὶ 
πρὸς τὴν τοῦ γαμβροῦ φιλίαν πολλοὺς ϑεραπεύων 
αὐτὸς μὲν οὐδὲν τοιοῦτον ἐποίησεν, ἐκείνῳ δὲ οὐκ 
ἀντέπραξε πάντας μὲν τοὺς ἐκ τῶν ἀπελευϑέρων, συ- 
χνοὺς δὲ καὶ τῶν πάνυ γενναίων, ἄλλους τε καὶ τὸν 
Κρίσπον τὸν Σαλούστιον τὸν τὴν ἱστορίαν γράψαντα, 
ἀπελάσαντι ἐκ τοὺ συνεδρίου. τὸν μέντοι Κουρίωνα 
μελλήσαντα καὶ αὐτὸν ἀπαλειφϑήσεσϑαι ἐξῃτήσατο 
μετὰ τοῦ Παύλου, οὗπερ συγγενὴς ἦν᾽ καὶ ὃς οὐ 
διήλλαξε μὲν αὐτὸν διὰ τοῦτο, τὴν μέντοι γνώμην 
ἣν περὶ αὐτοῦ εἶχεν ἐδημοσίευσευ ἐν τῷ βουλευτη- 
ρέῳ, ὥστε ἐκεῖνον ἀγανακτήσαντα τὴν ἐσθῆτα αὑτοῦ. 

περιρρῆξαι. παραλαβὼν οὖν τοῦτον ὁ Μάρκελλος, 
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καὶ νομέσας ἐπί τε τῷ Κουρίωνι καὶ δι᾽ αὐτὸν καὶ 
ἐπὶ τῷ Καίσαρι δεινόν τι τὴν γερουσίαν ψηφιεῖσθαι, 

2 γνώμας περὶ αὐτοῦ προέϑηκεν. ὁ οὖν Κουρίων τὸ 
μὲν πρῶτον ἠναντιοῦτο μηδεμίαν περὶ αὑτοῦ γνώ- 
μην δοϑήναι" γνοὺς δὲ τὸ πολὺ τῶν βουλευτῶν τῶν 
τότε παρόντων τοὺς μὲν καὶ φρονοῦντας ὄντως τὰ 

5 τοῦ Καίσαρος τοὺς δὲ πάνυ αὐτὸν δεδιότας. ἐπέτρε- 
ψέ σφισι διαγνώναι. τοσοῦτον ὑπειπὼν ὅτι σύνοιδα 

μὲν ἐμαυτῷ τά τε ἄριστα καὶ τὰ συμφορώτατα τῇ 
πατρίδι πράττοντι. ὑμῖν μέντοι καὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν 
ψυχὴν παραδίδωμι χρήσασϑαι ὅ,τι βούλεσϑε. κα- 
τηγορήσας οὖν αὐτοῦ ὁ Μάρκελλος ὡς καὶ πάντως 

4 ἁλωσομένου, ἔπειτ᾽ ἐπειδὴ πρὸς τῶν πλειόνων ἀφεί- 
ϑη, δεινὸν τὲ ἐποιήσατο, καὶ ἐκπηδήσας ἐκ τοῦ συνε- 
δρίου πρὸς τὸν Πομπήιον ἐν τῷ προαστείῳ ὄντα 
ἦλθε, καὶ τήν τε φυλακὴν αὐτῷ τῆς πόλεως καὶ δύο 
στρατύπεδα πολιτικὰ αὐτὸς καϑ'᾽ ἑαυτόν, μηδενὸς 
ἐψηφισμένου, ἔδωκεν. οἱ δὲ δὴ στρατιῶται οὗτοι 
ὧδέ τε καὶ ἐπὶ τῷδε συνειλεγμένοι, καὶ παρόντες 

θὅ τότε ἦσαν. ὁ Πομπήιος πρότερον μέν. ἕως ἔτι τὸν 
Καίσαρα διὰ φιλίας εἶχε, στράτευμα ἕν τῶν ἐκ τοῦ 
καταλόγου αὐτῷ στρατευομένων ἐδεδώκει" οὔτε γὰρ 
οὗτος πόλεμόν τινα διεχείριξε καὶ ἐκείνῳ χρεία στρα- 

2 τιωτῶν ἐγένετο. ἐπεὶ δὲ διηνέχϑησαν, ἐθελήσας τοῦτό 
τε ἀπολαβεῖν παρ᾽ αὐτοῦ καὶ ἔτι καὶ ἄλλο αὐτὸν 
προσαφελέσϑαι ἐλογοπυίησεν ὡς τοῦ Βιβούλου στρα- 

τιωτῶν πρὸς τοὺς Πάρϑους δεομένου. καὶ ἵνα γε μὴ 
καινοὶ δή τινες κατάλογοι γένωνται, τὸ τε γὰρ πρᾶγμα 
κατεπείγειν καὶ περιουσίαν σφίσι στρατοπέδων εἶναι 
ἔλεγε, ψηφισϑῆναι ἐποίησεν ὥστε ἑἕκατερόν σφῶν, 

8 ἑαυτὸν τε καὶ τὸν Καίσαρα, δεῖν αὐτῷ πέμψαι. κἀκ 
τούτου τῶν μὲν συστρατευομένων οἵ οὐδένα ἀπέστειλε, 

-.--τ“τ-τ-, αν “Ὁ ον 
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τὸ δὲ δὴ στράτευμα ἐκεῖνο ὅπερ τῷ Καίσαρι ἐδεδώ- 
κει ἐκέλευσε τοῖς ἐπὶ τοῦτο ταχϑεῖσιν αἰτῆσαι. καὶ 
οὕτω τῷ μὲν λόγῳ ἀμφότεροι, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς ὁ Καῖσαρ 
μόνος τὰ δύο ἔπεμψεν ἤδει μὲν γὰρ τὸ γιγνόμενον, 
ἐπειϑάρχησε δὲ μὴ βουληϑεὶς αἰτίαν ὡς καὶ ἀνηκου- 
στηκῶς λαβεῖν, ἄλλως τε καὶ μέλλων ἐπὶ τῇ προ- 
φάσει ταύτῃ πολλῷ πλείους στρατιώτας ἀντικα- 
ταλέξειν. 

ταῦτα οὖν τὰ στρατόπεδα παρεσκευάσϑη μὲν ὡς 
καὶ ἐπὶ τοὺς Πάρϑους πεμφϑησόμενα, ἐπεὶ δ᾽ οὐδὲν 
αὐτῶν ἐδέησε, οὐδὲ γὰρ χρεία σφῶν ἦν, ὁ Μάρκελ- 
λος πρότερον μὲν φοβηϑεὶς μὴ τῷ Καίσαρι ἀποδο- 
ϑῇ. ἐν τῇ Ἰταλίᾳ δεῖν εἶναι ἔλεγε, τότε δὲ τῷ Πομ- 
πηίῳ, ὥσπερ εἶπον, ἐνεχείρισε. καὶ ἦν γὰρ ἐπ᾽ 
ἐξόδῳ τοῦ ἔτους τὰ γιγνόμενα. καὶ ἔμελλεν οὐκ ἐπὶ 
πολύ, ἅτε μήτε τῇ βουλῇ μήτε τῷ δήμῳ δόξαντα, 
ἰσχύσειν., ἐπήγετο πρὸς τὸν Πομπήιον Κορνήλιον τε 
“έντουλον καὶ Γάιον Κλαύδιον τοὺς τῷ ὑστέρῳ ἔτει 
ὑπατεύσειν μέλλοντας, καὶ ἐποίησε καὶ ἐκείνους τὰ 
«αὐτὰ προστάξαι ἐπειδὴ γὰρ καὶ γράμματα τοῖς 
ἀποδεδειγμένοις ἐς τὰς ἀρχὰς ἐκτιϑέναι καὶ ἄλλα 
τινὰ τῶν τῇ ἡγεμονίᾳ σφῶν προσηκόντων, καὶ πρὶν 
ἐνίστασϑαι αὐτήν, πράττειν ἔτι καὶ τότε ἐξῆν, καὶ 
τούτου κύριοι ἐνόμιξον εἶναι. καὶ ὃ γε Πομπήιος, 
καίπερ ἐς πάντα τἄλλα ἀκριβὴς ὦν, ὅμως οὐδὲν διὰ 
τὴν στρατιωτῶν χρείαν ἐπολυπραγμόνησεν, οὔτε ἀφ᾽ 
ὧν οὔϑ᾽ ὅπως αὐτοὺς λαμβάνει, ἀλλὰ καὶ πάνυ 
ἄσμενός σφας ἐδέξατο. οὐ μέντοι καὶ ἐπράχϑη τι 
οἷον ἂν τις ἐπὶ τηλικούτῳ τολμήματι γεγενῆσϑαι 
προσεδόκησεν, ἀλλὰ τὴν ἔχϑραν μόνον τὴν πρὸς 
τὸν Καίσαρα ἐνδειξάμενοι αὐτοὶ μὲν οὐδὲν ἄλλο 
ἰσχυρὸν παρεσκευάσαντο, ἐκείνῳ δὲ καὶ ἐκ τούτου 
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πρόφασιν εὔλογον ἐς τὸ τὰ στρατόπεδα τὰ συνόντα 
5 οὗ κατασχεῖν παρέσχον. ὁ γὰρ Κουρίων ἐπί τε τού- 

τοις πολλὴν ἐν τῷ πλήϑει κατηγορίαν κατά τε τῶν 
ὑπάτων καὶ κατὰ τοῦ Πομπηίου ἐποιήσατο, καὶ ἐπει- 
δὴ διῆρξε. πρὸς τὸν Καίσαρα εὐθὺς ἀφωρμήϑ᾽ ὴ διῆρξε, πρὸς τὸν Καίσαρα εὐθὺς ἀφωρμήϑη. 






